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PROTOKÓŁ Nr 2/2019 

z posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 

w sali obrad Urzędu Miasta 

w dniu 24 października 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. Prace nad „Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady GRZEGORZ GREGOROWICZ 

Pozwoliłem sobie przybyć na to Wasze posiedzenie i prosić Pana Przewodniczącego Komisji 

o zabranie głosu, ponieważ chciałbym zwrócić Państwu  uwagę na kilka rzeczy, które mają 

związek z procedowaniem Regulaminu w zakresie wdrażania projektów obywatelskich. Otóż 

chciałbym zwrócić Państwu uwagę, na pewno o tym wiecie, że goni nas czas. Pośpiech jest 

złym doradcą, ale należy brać pod uwagę niektóre wymogi czy reperkusje z niego 

wynikające. Jedną z takich głównych reperkusji jest to, od kiedy zacznie się procedura jego 

wdrażania, która zawiera kilkanaście kroków i która na końcu ma pozwolić by projekty            

w następnym roku były wybrane spokojnie, dobrze i żeby miały szansę na wdrożenie. Dlatego 

przypominam Państwu, że na początku procedury Pan Burmistrz musi ogłosić harmonogram 

wdrażania projektów obywatelskich na rok następny. W poprzednim roku taki harmonogram 

Pan Burmistrz ogłosił 17 października. Kolejny krok – dzisiaj mamy 24 października, nic się 

złego nie dzieje, bo zgodnie z tym harmonogramem w tamtym rokuj procedura zgłaszania 

projektów zaczynała się od 8 listopada do 10 grudnia. Natomiast sam wybór projektów był              

w lutym, więc opóźnienia w jednych krokach, można nadrobić w następnych, ale to nie 

znaczy, że powinniśmy uważać, że wszystko jest okej. Jest na razie dobrze, nie ma pośpiechu, 

niemniej proszę Państwa, żebyście postarali się już dzisiaj wyjść z jakimś gotowym 

rozwiązaniem w zakresie kształtu tego Regulaminu wdrażania projektów, który będzie 

obowiązywał przy ich wdrażaniu w roku następnym. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, 

że proszę Państwa i sugeruję, żebyście Państwo nie pracowali, moim zdaniem, już nad 

całościowym Regulaminem, który by spełniał wymogi i oczekiwania wszystkich grup 

społecznych i politycznych w Lubartowie, od PiS-u, przez PO, PSL i SLD, tylko, żeby to były 

zmiany, które wymagają pewnego uwzględnienia rzeczy już oczywistych, a które nie mają 

charakteru ideowego, światopoglądowego czy politycznego. Ponieważ ugrzęźniemy                      

w sporach politycznych, które zahamują całą tę procedurę. Dlatego proponuję, aby Państwo 

przyjęli dzisiaj ,,małą nowelizację”, która się sprowadza do kosmetyki typu takiego: żeby 

rozszerzyć grono właścicieli nie tylko z komunalnych, ale np. Skarbu Państwa czy na 

Spółdzielnię, czy na Wspólnoty, żeby ograniczyć monopol jednej z tych własności, żeby 

zapewnić dostęp do wdrożonych projektów, niezależnie od tego kto jest właścicielem.                
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To według mnie powinny być zmiany kosmetyczne, które dadzą się szybko już przyjąć 

poprzez nowelizację starego Regulaminu na następnej sesji Rady. Teraz mamy sesję                   

29 października i moim zdaniem nie powinniśmy ,,na łapu capu” już się tym zajmować, ale 

na następnej sesji, która moim zdaniem powinna być w listopadzie i to raczej w pierwszej 

części, powinniśmy przyjąć ,,małą nowelizację”. Oczywiście tytuł jest tutaj roboczy, może się 

to inaczej nazywać. Przyjmijcie Państwo moją sugestię, żebyście dzisiaj przyjęli jakiś kształt 

,,małej nowelizacji”. Dobrym podkładem do takiej ,,małej nowelizacji” to jest projekt 

przygotowany przez Ratusz i który mam tutaj w ręku i który również przekazałem Panu 

Przewodniczącemu Krówczyńskiemu. To jest projekt miejski, moim zdaniem niegłupi, jest 

niezły, być może wymaga drobnej kosmetyki, jakichś drobnych zmian, retuszu, ale moim 

zdaniem on jest dobrym punktem wyjścia, żeby uznać go za ,,małą nowelizację”. Jeżeli 

Państwo by tak zrobili, to ja postaram się, żeby na następnej sesji ta nowelizacja została 

przedłożona na obrady sesji do Państwa decyzji, tak żeby już obowiązywała do naboru 

środków Budżetu Obywatelskiego na rok następny. Jeśli ten projekt nie zostanie przyjęty, czy 

ta koncepcja i Państwo będziecie chcieli przygotować całą zmianę docelową, to moim 

zdaniem nie da się tego zrobić bez kłótni, bez sporów, bez polemiki. Jeżeli Państwo nie 

przyjmą jakiejś skróconej nowelizacji, to ja wystąpię do Pana Burmistrza z sugestią, żeby te 

zmiany, które już wstępnie przygotował Ratusz, żeby on zgłosił jako swoją poprawkę do 

obowiązującego Regulaminu na następnej sesji. Jeśli to się nie uda i ugrzęźniemy w jakichś 

sporach, kłótniach politycznych, to rozumiem, też się nic złego nie dzieje, bo rozumiem, że 

mamy stary Regulamin. On moim zdaniem nie jest zły do końca. Funkcjonował, niektóre 

formy własności, mimo że formalnie nie są właścicielami, ale zmonopolizowały ten rynek 

Budżetu. Mam tu na myśli np. władze Spółdzielni. Praktycznie większość projektów to były 

spółdzielcze i dlatego można również sobie wyobrazić, że obowiązuje stary Regulamin. 

Natomiast jeśli nie, to umywam ręce jak Piłat i powiem: ,,róbcie, co chcecie i niech dzieje, co 

ma się dziać”. Biorąc pod uwagę to, że dzisiaj nagrywa to spotkanie telewizja Kanału S, to 

mam nadzieję, że ona wykorzysta swój udział w dziele dzielenia się naszą pracą samorządu 

lokalnego z mieszkańcami, w sposób niezmanipulowany, niezmodernizowany. Mam nadzieję, 

że w transmisji nie będą wyrwane słowa z kontekstu i żeby potem obraz samorządu nie był 

wypaczony, jak niestety dzieje się na tym kanale zbyt często. Dlatego gratuluję i życzę 

Państwu powodzenia. Gratuluję Kanałowi, że próbuje przybliżyć tematykę samorządową, 

mam nadzieję, że z lepszym skutkiem niż do tej pory. Państwu natomiast życzę owocnych 

obrad i proszę zakończcie szybko pracę,  nie wpływając negatywnie na poziom tej legislacji 

miejskiej. To tyle co mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Mam pytanie. Ponieważ byliśmy też proszeni o uwzględnienie stanowiska naszego Klubu. 

Mam pytanie, w którym momencie w porządku obrad możemy przedstawić przyszły 

Regulamin? Ja nie do końca się zgadzam z tym pośpiechem, bo celem tej Komisji było to, 

żeby dopracować dobry Budżet Obywatelski, więc może poświęćmy trochę czasu na te 

wszystkie rzeczy, które bolały różne strony. Chciałam się upewnić, gdzie to jest w naszym 

programie, żeby przedstawić to jak Kluby do tego podeszły. 

 

Przewodniczący Komisji TOMASZ KRÓWCZYŃSKI 

Pani Radna mnie uprzedziła. Na początku chciałbym w pkt 3, w związku z tym, że 

umówiliśmy się, że przygotujemy sobie stanowiska Klubów i będziemy prezentować 

stanowiska Klubów na wszystkie te tematy, które prezentowałem na poprzednim posiedzeniu, 

więc proponuję takie procedowanie: w podobnej kolejności jak prezentowałem tematy na 

poprzednim posiedzeniu, będziemy te tematy ogłaszać jako punkt do omówienia, Państwo 

Radni będą przedstawiać w danym temacie stanowisko swojego Klubu, poprosimy                           
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o konsultacje, o głos naszych konsultantów, Panią Skarbnik, Panią Radcę Prawną, Panów 

Naczelników. Oczywiście przedyskutujemy, jeśli będą jakieś rozbieżności w stanowiskach,              

a potem wybierzemy kompromisowe rozwiązanie. Jeżeli uda nam się trzymać tego porządku, 

to powinniśmy w okolicach 3 godzin zakończyć sprawę. Jeśli zaczniemy tutaj za bardzo 

oddawać się różnym polemikom, niekoniecznie merytorycznym, to wtedy może nam się to 

przeciągnąć. Zatem po kolei będziemy jechali tematami i przy każdym temacie każde z nas 

będzie przedstawiało stanowisko swojego Klubu i będziemy potem formułować uzgodnioną 

wersję, wspólne stanowisko Komisji na dany temat i tak kolejno przez te wszystkie tematy. 

Czy Państwo się zgadzacie z takim procedowaniem? 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja mogę wyrazić ewentualnie swoje zdanie na ten temat. Jestem delegowana tutaj przez swój 

Klub, także nie bardzo rozumiem „stanowisko Klubów”. Oczywiści Państwo mogą jak 

najbardziej tutaj to powiedzieć. Jeżeli przejdziemy w jakimś momencie do tego, gdzie 

miałabym się wypowiedzieć i swoje zdanie wyrazić na ten temat, oczywiście też korzystając 

tutaj z wiedzy osób zaproszonych, czy Pani Skarbik, czy Pani Radcy, Klub mnie upoważnił 

do tego, aby brać udział w tym posiedzeniu, tak więc moje stanowisko będzie stanowiskiem 

Klubu. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Zacznijmy od samego początku. Mieliśmy tutaj w otoczeniu prawnym podstawowe pytanie: 

czy będziemy budować nasz nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego, czy będziemy 

regulować przepisami właściwymi dla konsultacji społecznych, czy będziemy to opierać na 

przepisach związanych z dysponowaniem budżetem jednostki pomocniczej. Proszę, słucham 

stanowiska Klubów. Czy macie Państwo stanowiska Klubów w tym temacie? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

W tym temacie może bardziej jest nam potrzebna opinia prawna i wyjaśnienie dokładnie o co 

chodzi. Akurat w tym punkcie, trudno było nam się do tego odnieść. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W takim razie zapytanie do Pani Radcy Prawnej, do Pani Skarbnik, bo są budżety 

obywatelskie w kraju budowane w oparciu o dwie regulacje: jedna to konsultacje społeczne 

tak jak u nas, a inne są podstawą do operowania tymi środkami, są przepisy związane                      

z dysponowaniem budżetem jednostki pomocniczej czy jednostki zależnej. 

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

W Lubartowie nie występują jednostki pomocnicze, nie ma dzielnic, nie ma sołectw. Także 

tutaj nie może być w oparciu o jednostki pomocnicze. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Więc w tym punkcie mamy jasność. Czyli możemy zapisać stanowisko naszej Komisji, że 

nasz Budżet Obywatelski będzie bazował na przepisach związanych z konsultacjami 

społecznymi. Teraz kolejny punkt, który mieliśmy w naszych dyskusjach, to jest kwestia 

własności przedmiotu, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z przedmiotem materialnym, 

jakąś inwestycją, jakąś instalacją, to sprawa jest prosta. Miasto płaci za to, więc jest 

właścicielem tego. Natomiast co zrobimy w przypadku dóbr niematerialnych, gdzie mamy do 

czynienia z prawami majątkowymi i tutaj stanowisko naszego Klubu Wspólnota Lubartowska 

jest takie, że w Regulaminie powinien być zawarty punkt o przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych na Miasto. Proszę o Waszą opinię. 
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Radny JACEK TCHÓRZ 

Jakby to wyglądało na jakimś przykładzie, bo ja nie za bardzo wiem, jak do tego podejść. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W Budżetach Obywatelskich na przestrzeni były projekty, gdzie mieliśmy do czynienia                    

z wydawaniem płyt. Czyli to są takie dobra niematerialne, gdzie jest ktoś autorem tekstu, ktoś 

jest autorem muzyki, ktoś może zaproponuje jakieś wydawnictwo. Więc znowu mamy coś 

niematerialnego, ale to jednak jest dzieło obciążone tymi prawami autorskimi. W momencie, 

kiedy w Budżecie Obywatelskim taki projekt wygra i Miasto sfinansuje produkcję takiego 

dzieła, to pozostanie kwestia przeniesienia praw majątkowych. Teraz nasz Klub stoi na 

stanowisku, że w Regulaminie powinno być to zapisane, że w przypadku realizacji tego 

rodzaju projektów, prawa majątkowe są przenoszone. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Nasz Klub też stoi na stanowisku, że wszystkie prawa majątkowe i autorskie powinny być 

przekazane Miastu. Również uważamy, że Miasto powinno mieć prawo komercjalizować 

dzieła, które powstają. Załóżmy, że ktoś będzie tworzył galerię obrazów o Lubartowie,                     

a Miasto będzie chciało zrobić z tego kalendarz za jakiś czas, więc uważamy, że powinniśmy 

mieć prawo do wykorzystania tego i komercjalizowania wyników pracy. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Tak samo uważamy: skoro Miasto płaci za ten projekt, to powinno mieć do niego prawa.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Zapiszę ten wniosek. Możemy to potraktować jako wspólne stanowisko wszystkich Klubów. 

Więc dopiszę do naszej listy przeniesienie praw autorskich.  

 

Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Wtedy też trzeba będzie zapisać, że będzie też zgoda na przeniesienie zależnych praw. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Wydawałem płyty i zamawiałem, zresztą piszę oprogramowanie, gdzie też mam do czynienia 

z prawami autorskimi. We wszystkich umowach prawnicy moich klientów…, we wszystkich 

umowach miałem, że prawa autorskie są niezbywalne, natomiast autorskie prawa majątkowe 

są zbywalne. Także to było zwykle w moim umowach jak produkowałem dla kogoś 

oprogramowanie i przekazywałem do dysponowania czy zwielokrotnienia.  

Następny punkt. Mamy tutaj własność grunt, na którym może być zrealizowana inwestycja             

z Budżetu Obywatelskiego i tutaj proszę o stanowiska Klubów, bo to drażliwa sytuacja. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My po konsultacjach w Klubie stoimy na stanowisku, że projekty powinny być zrealizowane 

na własności miasta. Czyli tylko i wyłącznie obszary, które są własnością Miasta mogłyby 

podlegać takim projektom. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

My mamy odwrotnie. My chcemy, żeby można było wykorzystać cały teren Miasta, należący 

też do Spółdzielni, do Wspólnot, z tym że Spółdzielnie z tego co wiem, to jest prawo 

użytkowania wieczystego. Nie wiem jak Wspólnoty. 
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Radca Prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Przy Wspólnocie Mieszkaniowej to jest już sprawa użytkowania we własności tych 

właścicieli odrębnej własności lokalowej. Nieraz są tylko działki podwórkowe, które są                      

w użytkowaniu wieczystym Wspólnot. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Tutaj uważam, żeby było sprawiedliwie, to jeśli spółdzielnia, to i wspólnoty powinny mieć 

jakieś prawo, oczywiście na pewnych warunkach, te warunki później określmy. Według nas 

powinno to być jakoś ustalone, żeby zarówno te wspólnoty, jak i spółdzielnie. Spółdzielnia 

ma wieczyste użytkowanie, to to nie byłby problem, ale ze wspólnotami… 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja również tutaj podzielam zdanie Pana Radnego, żeby można było wykorzystać dostępną 

całość miejską pod te projekty. Jeżeli znajdą się osoby, które złożą i osoby, które zagłosują, 

oczywiście na pewnych warunkach, to trzeba będzie ustalić, określić. Bo jak są jakieś 

projekty miękkie, to jest to prostsze, gorzej jak są takie inwestycyjne. Kto tego później będzie 

pilnował, w sensie remontował, jak długo, czy to później będzie zbywalne, jak te umowy 

miałyby wyglądać? Nie wiem, czy Pani Grażyna myślała na ten temat? Na przykład jakieś 

inwestycyjne projekty, gdy zostaje coś na stałe. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Przy inwestycyjnych to musi być umowa użyczenia, dzierżawy lub najmu, bo potrzebne jest 

prawo do władania gruntem w przypadku wystąpienia zezwolenia o pozwolenie na budowę 

do Starosty. To musi to wynikać z jakiegoś stosunku zobowiązaniowego, jeżeli nie z prawa 

własności, czy z użytkowania wieczystego. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ale jest to możliwe? 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Jest możliwe, każdy może zawrzeć umowę, jeżeli właściciel, czy użytkownik… 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Proszę Państwa zanim przejdę do przedstawienia stanowiska naszego Klubu Wspólnota 

Lubartowska, to chciałbym odczytać tutaj §3 obecnego Regulaminu, gdzie mamy wyłączenie: 

Wyłączeniu podlegają grunty, które są pod zarządem placówek oświatowych, czyli 

przedszkola, szkoły… (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Rozumiem, czyli tak jak 

Państwo mówiliście, cały teren miasta, cały majątek. Czy tutaj Pani mecenas nie mamy 

jakichś ograniczeń? Skąd w tym obecnym Regulaminie bierze się to wyłączenie? 

  

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Jednostki posiadają nieruchomości w trwałym zarządzie i w przypadku trwałego zarządu 

trwały zarządca może korzystać z tej nieruchomości w jakiś tam sposób nieograniczony, ale 

w przypadku jakichś inwestycji, czy nadbudowy czy przybudowy, musi mieć zgodę 

właściciela. Może zawierać umowy dzierżawy do 3 lat. Zawiadamia tylko właściciela. 

Powyżej 3 lat musi mieć zgodę. Także tu cały czas gmina jest tak jakby właścicielem, to 

jakichś tam przeszkód w zakresie realizacji by nie było. Tylko może później z kosztami 

utrzymania. No i trzeba byłoby wtedy w jakiś sposób wyłączyć i do powszechnego 

korzystania przeznaczyć tą część.   
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Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów 

PIOTR TUROWSKI 

Wydaje mi się, że poza aspektami prawnymi, to jednak są przeszkody co do lokowania tego 

typu projektów w jednostkach oświatowych, ponieważ mamy określony teren szkoły, 

zarządzany przez dyrektora jednostki, który ma ten teren w trwałym zarządzie, ma również 

plany związane z rozwojem tej szkoły, czy rozwojem tej placówki i tutaj będziemy mieli 

kolizję. No bo ktoś w Budżecie Obywatelskim będzie widział w danym miejscu, powiedzmy, 

siłownię plenerową, a być może dyrektor szkoły ma jednak plany, żeby docelowo w tym 

miejscu powstała, nie wiem, hala – dobudowa, skrzydło – boisko sportowe, bieżnia etc.               

I wydaje mi się, że wprowadzimy sobie dodatkowy problem do realizacji Budżetu 

Obywatelskiego. A to chyba nie o to chodziło. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My się z tym nie zgadzamy. Jednym z naszych głównych celów, jeśli chodzi o zmiany                    

w Budżecie Obywatelskim jest to, żeby włączyć placówki oświatowe, jak również inne 

miejsca. Pomyślmy np. biblioteki. My uważamy, że rodzice są też dużą grupą społeczną, są 

różne braki, które dostrzegamy w szkołach naszych dzieci. Tak samo mamy ograniczone 

budżety nawet miasta, jeśli chodzi o bibliotekę. Ja sobie wyobrażam, załóżmy był projekt 

składany na szafki dla dzieci do szkół, w wielu miastach takie projekty przeszły,                              

w Lubartowie ze względów formalnych ten projekt nie został dopuszczony do głosowania. 

Wydaje mi się, że możemy jakieś obostrzenia co do placówek oświatowych stworzyć, tak 

żebyśmy nie wchodzili w jakieś przestrzenne planowanie dyrektora, ale chcielibyśmy tutaj 

wsparcia prawnego, żeby jednak rodzice, którzy są ważną grupą społeczną, mieli możliwość 

zorganizowania się, wzięcia odpowiedzialności za szkołę, pozyskania jakiegoś budżetu                     

i zrealizowania czegoś, co uważają, że brakuje dzieciom w szkole. Jeśli chodzi o bibliotekę, ja 

też wyobrażam sobie taki projekt, wiem, że pieniędzy nie jest dużo, książki nie są 

dokupowane, że np. mieszkańcy napiszą projekt o doposażenie księgozbioru, np. nawet 

książek w języku angielskim i uważam, że to jest super dla biblioteki, która mogłaby 

zmobilizować czytelników. Tak jak mówię, to jest pobudzenie aktywności rodziców i my 

będziemy bardzo nalegać, żeby te placówki były włączone i szukajmy takich rozwiązań 

prawnych, żeby tutaj nie wchodzić w kompetencje dyrektora, czy nie zaburzać planowania 

szkoły od strony dyrekcji.  

 

Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Lubartów RADOSŁAW KICIŃSKI 

Odnośnie tego co powiedział tutaj kolega Piotr, niewątpliwie należałoby placówki oświatowe 

włączyć w ten proces już na etapie uzgodnień merytorycznych projektu, czyli na samym 

początku. Jeżeli to nie będzie kolidowało z planami placówki oświatowej, nie ma przeszkód, 

żeby ten trwały zarządca, szkoła uczestniczyła w realizacji projektu. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Może w takim razie przynajmniej zróbmy uzgodnienie w sensie, że jeżeli ktoś składa projekt 

obywatelski realizowany na terenie czy to jest szkoła, czy to jest przedszkole, czy to jest 

biblioteka, to żeby wcześniej było uzgodnione z dyrekcją danej jednostki. No i w sensie 

formalnym pytanie: czy to w trwałym zarządzie, czy to wyłączamy z trwałego zarządu? To 

zależy od rodzaju projektu, który zostanie złożony. To jest tam dużo rzeczy na tę realizację. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

No tak, ja też tak uważam. Przecież w Budżecie Obywatelskim, to Burmistrz też, jak składają 

nam mieszkańcy wnioski, decyduje, czy w danym miejscu może być np. siłownia, czy co 
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innego - plan zagospodarowania. Tak samo tutaj, skoro dyrektor decyduje o tym terenie 

szkoły, to pewnie że tak, skonsultować z nim, czy wyraża na to zgodę, czy nie ma innych 

planów i to jest według mnie bardzo dobry pomysł. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Proszę Państwa próbuję właśnie znaleźć w tym naszym regulaminie, bo wiem że to jest tutaj, 

jest jednym z warunków dopełnienia wymogów formalnych zgłoszonych projektów, jest 

między innymi uzyskanie zgody od zarządcy gruntu. Także jakby ten element mielibyśmy                      

z głowy. Bo wiadomo, jeśli będzie jakaś kolizja pomiędzy proponowaną inwestycją, w ogóle 

projektem jakimś, kolizja z planami powiedzmy zarządcy, no to wiadomo, że on tej zgody nie 

udzieli. Więc jakby tutaj mamy to zabezpieczenie. I też jestem tego samego zdania, zresztą            

w imieniu naszego Klubu, że też bym włączył wszystkie tereny bez wyjątku, w ogóle 

wszystkie terenie miasta, o ile nie są sprzeczne proponowane projekty powiedzmy z planem 

zagospodarowania, ze strategiami. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To też jest chyba w dalszym punkcie kto może składać te projekty, bo tak jak mówię, my 

stoimy na stanowisku, że nawet placówki zarządzane przez miasto, wiadomo że są dotowane 

przez miasto, ale mamy różne braki, dlatego my uważamy, że szkoły, biblioteki, nawet 

MOPS, to jest jakaś okazja do wykazania się dla pracowników, do zmobilizowania wokół 

siebie jakiejś grupy wsparcia. Więc naprawdę nie włączajmy też placówek zarządzanych 

przez miasto. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To ja na koniec chciałem przedstawić stanowisko naszego Klubu. Więc tak: po dyskusji 

ustaliliśmy, że owszem, zgadzamy się, jeśli chodzi o grunty miejskie, to bez wyłączeń, 

oczywiście, żeby tutaj i placówki oświatowe i dyrektorzy mogli być też wspierani z tego 

budżetu, jeśli rodzice, czy nauczyciele zawnioskują, Co to są obywatele naszego miasta, 

mieszkańcy naszego miasta i nie powinni być tego prawa pozbawiani. Natomiast jest kwestia 

dyskusyjna, jeżeli chodzi o grunt nienależący do miasta. Potem jeszcze podyskutujemy nad 

propozycją naszego Klubu. Mówię w imieniu Klubu: uważamy, że jeżeli projekt ma być 

realizowany na gruncie nienależącym do miasta, to przede wszystkim musi być sporządzona     

i to w regulaminie powinniśmy mieć, to powinien być wymóg regulaminowy, że musi to być 

na podstawie umowy dzierżawy. To jest jedna rzecz. To jeszcze nie wszystko. I ta dzierżawa, 

czas tej umowy nie może być ..., dzierżawa powinnam być zawarta na czas amortyzacji tego 

przedmiotu, bez prawa wypowiedzenia, lecz nie mniej niż 10 lat. To jest stanowisko naszego 

Klubu. Ale to jeszcze nie wszystko. Mało tego. To za chwilę powiem, może być niezgodne       

z przepisami fiskalnymi. Mianowicie dzierżawa nieodpłatna, to byłoby dla miasta najbardziej 

korzystne, ale takich nie ma. Użyczenie... W każdym razie musimy się zabezpieczyć. Czy za 

symboliczną złotówkę. Dlatego tutaj w naszym stanowisku napisaliśmy, że: dzierżawa 

nieodpłatna lub niezbędne minimum wymagane przepisami, czyli ta przysłowiowa złotówka. 

Kolejna rzecz - musiałaby być w tej umowie zawarta szeroko rozumiana dostępność przez 

cały okres trwania umowy. I to dostępność nie tylko. Nie chodzi mi tutaj o Spółdzielnię, choć 

to jest bardzo dobra ilustracja. Mamy plac zabaw zrealizowany oczywiście przez Spółdzielnię 

i ze środków Spółdzielni. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, kiedy podobny plac 

zabaw, w samym środku pomiędzy blokami na terenie Spółdzielni, zrealizowany z Budżetu 

Obywatelskiego. Więc tutaj ta dostępność powinna być rozumiana nie tylko że można dojść 

do tego placu zabaw, jeśli są drogi wewnętrzne, to wszyscy mieszkańcy skorzystają z tych 

dróg, żeby chociażby dowieźć do tego placu zabaw swoje niepełnosprawne dziecko. Także 

tego rodzaju szeroko rozumiana dostępność. Poza tym z tym budowaniem na obcym gruncie 
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wiąże się kolejna rzecz, mianowicie koszty utrzymania, kto będzie ponosił. W naszej 

propozycji i uważamy, że to powinno być zapisane w regulaminie, że w momencie kiedy 

właściciel gruntu zgadza się na inwestowanie na jego gruncie, on powinien ponosić koszty 

utrzymania tego obiektu, jeśli to jest plac zabaw, czy cokolwiek, na przykład trzepaki. Trzeba 

będzie je malować, trzeba będzie konserwować, to są jakieś koszty. To jest kolejna sprawa.              

I teraz w związku z tym, że tutaj będziemy wymagali ponoszenia tych kosztów utrzymania, 

zwalniamy siebie z utrzymania w należytym stanie tego przedmiotu, z automatu musimy też 

uwolnić miasto od odpowiedzialności za czyjeś zaniechania związane z utrzymaniem danej 

rzeczy w należytym stanie. Więc ten właściciel gruntu nie dość, że przejmuje całkowite 

koszty utrzymania na siebie, zgodnie z tą umową, to na dodatek ponosi odpowiedzialność 

związaną ze szkodami osoby trzeciej, np. dziecka. W związku z tym, że ten podmiot, ta 

jednostka niemiejska nie będzie dostatecznie konserwowała huśtawki i jakieś dziecko z tej 

huśtawki spadnie, powiedzmy nie daj Boże złamie sobie rękę, to żeby miasto nie było 

pociągane do odpowiedzialności za tego rodzaju szkody. Pytanie do Pani mecenas: czy takie 

zapisy możemy zawrzeć? 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Nie wiem, czy jakikolwiek właściciel gruntu zawrze taką umowę. Bo jeżeli zawiera 

się umowę dzierżawy, czy użyczenia, to te obowiązki utrzymywania spoczywają już na tej 

drugiej stronie umowy i on powinien ubezpieczyć, konserwować. Nie wiem, czy w ogóle 

dałoby się taką umowę zawrzeć. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Patrzę na te kwestie z punktu widzenia miasta i wydatków i kosztów i odpowiedzialności 

miasta. Natomiast czy jakiś prywatny podmiot zgodzi się podpisać taką umowę, to już jest 

sprawa tego podmiotu. Zdaniem naszego Klubu. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Chyba, że ze względu na to, że te nakłady staną się nakładami połączonymi                                

z nieruchomościami i częścią składową nieruchomości i że za te 10 lat będzie właścicielem, to 

może się warunkowo zgodzi. Ale trudno powiedzieć. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No zgoda, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, ja staram się dbać tutaj i dlatego mnie ludzie 

wybrali, bo wierzyli, że będę dbał o interes miasta i mieszkańców. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Z dostępnością zgadzam się i to nie chodzi tylko o Spółdzielnię i szlabany, ale i wspólnoty 

mają swój teren, gdzie jest zakaz wjazdu i nie dotyczy tylko mieszkańców. To musiałoby być 

zdjęte absolutnie. Ale ta druga część - ponoszenie kosztów - dopóki to jest w eksploatacji, to 

absolutnie nie zgadzam się. Uważam tak jak Pani prawnik mówi,  że później, jeżeli przejdzie 

to na własność, to wtedy oczywiście, ale na ten czas, uważam, że to jest błąd. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja również. Należy też pamiętać, że pomimo, iż będzie to na gruntach niemiejskich, ale 

stawiamy pewne wymagania dla tego właściciela, żeby to udostępnił itd. i oczywiście 

chcemy, żeby korzystali z tego co powstanie, bo teraz mówimy tu hipotetycznie, nie wiemy - 

o jakimś placu zabaw, że będą korzystali wszyscy mieszkańcy Lubartowa, wtedy nie możemy 

wymagać od tego właściciela gruntu, żeby to on to remontował. Ja już nie chcę myśleć                       
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o innych rzeczach, że kto zostanie później tymi kosztami obciążony. Także wydaje mi się, że 

lepiej tą drogą nie iść. Dziękuję. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W związku z tym, że pojawiły się tutaj rozbieżności, w przedstawionym przeze mnie 

stanowisku, to rozumiem, że Państwo zgadzacie się ze stanowiskiem, że dopuszczamy 

inwestycje na obcym gruncie, ale na podstawie umowy użyczenia bądź dzierżawy. To już jest 

pierwszy punkt, to już mam zapisane. Kolejna sprawa to to, że ta umowa dzierżawy bądź 

użyczenia, powinna być podpisana bez prawa do wypowiedzenia na okres amortyzacji. To na 

pewno. Natomiast pytanie moje jest takie: czy zgadzacie się z drugim warunkiem – „ale nie 

krócej niż 10 lat”? Zgadzacie się Państwo, tak? To ja to zapiszę. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Też może zależy, jaki to jest projekt, jak on będzie trwały. Bo jeżeli on jest krótszy, to wtedy 

wiadomo, że nie. Ale jeśli jest to coś trwałego, stałego, gdzie przez wiele lat będzie mogło 

być użytkowane, to wtedy wiadomo, że tak. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale jeszcze kwestia dostępności, bo mamy takie 

problemy w mieście, że są obiekty, które są zamknięte i czy my gdzieś uwzględniamy tutaj 

taką kwestię? No tutaj pojawiły się pytania o plac zabaw, czy o boisko, które powstaje, nawet 

na terenie szkoły. Czy my będziemy rozważali  w ogóle, czy teraz, czy później dostępność 

tych miejsc. Bo jeśli one są zamykane i rodzice biegają po klucze i ponoszą odpowiedzialność 

za szkody, to robimy miejsca, które są zamknięte i na których nikt się nie bawi, bo każdy się 

boi skorzystać z tego obiektu. Nie wiem,  czy będziemy gdzieś to uzgadniali, żeby tą 

dostępność zwiększyć i ponieść po prostu jakieś ryzyko. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Jeśli to jest z Budżetu Obywatelskiego,  to powinno to być otwarte w godzinach otwarcia 

danej instytucji, muszą być jakieś ramy czasowe. Wiadomo nie możemy 24 h, bo nikt nie 

będzie zatrudniał człowieka, który będzie gdzieś tam kogoś wpuszczał, ale jeśli dana 

instytucja, nie wiem - szkoła, jest otwarta, funkcjonuje od godziny... 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

No a np. kwestia boiska, które jest między blokami i ono jest zamknięte i bardzo rzadko 

rodzice pofatygują się po klucz i wezmą odpowiedzialność. Jeśli ktoś będzie pisał taki 

projekt, to ja uważam,  że powinny to być boiska otwarte i ryzyko jest po naszej stronie. Są 

takie problemy trochę w mieście z tymi obiektami. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Sami Państwo widzicie, że kwestia odpowiedzialności wcale nie jest kwestią prostą. To jest 

jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że w przypadku inwestycji na gruntach miejskich, 

oczywiście miasto ponosi odpowiedzialność za szkody itd. Dlaczego boiska przy szkołach są 

zamknięte na klucz? Nie znaczy, że nie są dostępne. Są, bo u woźnych jest ten klucz, czyli 

można sobie ten klucz wziąć. Ale w ten sposób dyrektorzy szkół zabezpieczają się przed 

ponoszeniem odpowiedzialności,  przenoszą jakby odpowiedzialność na osoby... (Wypowiedź 

z sali nie do odtworzenia.) Dobrze, tylko nie możemy dyrektora szkoły zmusić, żeby on 

ponosił odpowiedzialność, bo się na to... To będzie nawet nie zgodne z prawem. My nie 

możemy na nikogo tej odpowiedzialności przerzucić. Stąd to jest właśnie pozamykane. Teraz 

to mamy przypadek szkół i boisk przy szkołach. Tutaj kolega Jacek mówił właśnie, że nie          
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24 h na dobę, że w godzinach pracy placówki. No dobrze,  bo to jest ta sama historia. Już 

odpuśćmy sobie tę Spółdzielnię Mieszkaniową. Na terenie np. wspólnoty. Tam nie mamy 

godzin pracy, więc  trudno to będzie nawet zdefiniować. Więc kiedy to ma być otwarte?             

24 godziny na dobę, czy jednak nie? Czy zaraz nam się pojawi cała lista wyjątków i będzie 

grzęznąć właśnie w tych opisach? Żeby zapobiec takiej sytuacji,  właśnie tutaj w naszym 

stanowisku, naszego Klubu, było właśnie przeniesienie kosztów utrzymania                                      

i odpowiedzialności już na właściciela gruntu. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Jeszcze chyba o jednej rzeczy zapomnieliśmy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność w przypadku 

jakichś wypadków,  jeżeli chodzi o grunty miejskie, to ubezpieczenie, które mamy zawarte je 

obejmuje. Natomiast jeżeli chodzi o inne grunty, tej odpowiedzialności nie ponosimy. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeszcze raz powiem, bo na pewno obserwujemy coś takiego, że fajnie, mamy ładne boiska, 

mamy ładne place, place są dostępne, ale chłopcy stracili grania takiego „blokowego”, bo 

praktycznie wiele boisk jest zamkniętych. Szukajmy takich rozwiązań, że jeżeli już 

zainwestujemy w boisko z Budżetu Obywatelskiego, to poszukajmy takich prawnych 

rozwiązań, gdzie te boiska będą otwarte. Bo nie oszukujmy się, czy to będzie pani woźna, czy 

to będzie ktoś inny w jakimś miejscu,  rodzice nie wezmą tej odpowiedzialności,  bo nie będą 

się kłócić  kto co zepsuł w danym momencie na placu. Więc poszukajmy takiego rozwiązania, 

żebyśmy naprawdę mieli 100% dostępność do tego w co zainwestujemy z BO. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Pani mecenas prosimy o jakąś propozycję.  Czy w ogóle jest możliwe..., jak w Pani ocenie 

wygląda ta sprawa w przypadku właśnie..., bo przy gruntach miejskich to mamy już jasność, 

miasto ma ubezpieczenie i dzieci bawiące się na miejskich placach zabaw w przypadku 

jakiejś szkody, w przypadku jakiegoś urazu, rodzice mogą do Miasta wystąpić                                  

o odszkodowanie. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Nie są wszystkie objęte ubezpieczeniem. Są objęte ubezpieczeniem nieruchomości i pasy 

drogowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej. A odpowiednio trwały zarządca ubezpiecza 

sobie obiekty i nieruchomości. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI   

Wszystko w ramach jednego ubezpieczenia, jednej umowy z... 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Rozumiem, coś na kształt NNW, tak? Coś takiego. (Wypowiedź Naczelnika Radosława 

Kicińskiego z sali nie do odtworzenia) 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Jeżeli byłyby grunty dzierżawione przez miasto, to musiałyby być objęte dodatkowym 

ubezpieczeniem, żeby objąć tym ubezpieczeniem też te tereny w przypadku 

odpowiedzialności cywilnej, gdyby osoba korzystająca doznała szkody.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Więc mamy dodatkowe koszty utrzymania. 
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Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Jeżeli można, mamy do czynienia chyba z dwoma kwestiami. Pierwsza to jest 

odpowiedzialność nasza za użytkowanie obiektu i tu mamy coś takiego jak regulamin jeszcze, 

który możemy napisać w określony sposób i obiekt ogólnodostępny, czy to jest huśtawka, czy 

to jest siłownia, czy to jest cokolwiek innego, ten regulamin w pewnym stopniu zabezpiecza 

nas. Mamy utrzymywać oczywiście urządzenie w dobrym stanie technicznym itd. Natomiast 

regulamin użytkowania zabezpiecza nas przed ewentualnymi roszczeniami związanymi                    

z tym. Natomiast drugi aspekt to jest ten, który poruszyła Pani radna w sensie dostępności 

ogólnej obiektu, jego otwierania, zamykania. Faktycznie mamy obiekty, które są np. 

wielofunkcyjne, wymagają zamontowania dodatkowych urządzeń, bądź nie, w zależności od 

tego, co chcemy z nimi robić i są tam rzeczy o określonej wartości. W jaki sposób udostępnić 

to, tak jak kiedyś się udostępniało boisko trawiaste? Wydaje mi się, że będzie dosyć trudno. 

No tutaj musimy się w jakiś sposób zabezpieczyć, przekazując klucze, odbierając klucze                       

i jakby ktoś musi raz na jakiś czas kontrolować stan tego obiektu, bądź zrobić go zupełnie 

ogólnodostępnym i zrobić taki zdecydowany, daleki monitoring, który po prostu pozwoli na 

sprawdzenie kto w danym momencie dokonał uszkodzenia, dlatego że budując jakąkolwiek 

rzecz czy w Budżecie Obywatelskim, czy nie, ma ona określoną wartość i później naprawa 

tego wszystkiego też kosztuje. Jeżeli są to akty wandalizmu, to być może można dojść do tego 

kto dokonał tego aktu. Natomiast jeżeli jest to zwykłe uszkodzenie wynikające ze zwykłej 

eksploatacji, to wtedy jest to normalne zużycie, czyli po prostu takie rzeczy musimy sobie 

rozgraniczyć. Jeżeli chcemy to w ten sposób otwierać, a każdy obiekt powinien być otwarty                  

i jak najbardziej dostępny i oczywiście zamykanie na klucz oczywiście ograniczy tą 

dostępność w większym bądź mniejszym stopniu, natomiast trzeba to po prostu gdzieś 

wypośrodkować, tak żeby działało, ewentualnie skorzystać z tego, w jaki sposób to robią inne 

jednostki, bo to chyba raczej nie jest tylko nasz problem, tylko takie obiekty funkcjonują                 

w całym kraju. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Właśnie regulamin bardzo dobra sprawa, bo w regulaminie wiele rzeczy można uściślić. 

Druga sprawa. Te dodatkowe urządzenia dołączane, odłączane. Uważam, że po prostu czegoś 

takiego nie powinno być. Najprostszy schemat, bez żadnego chowania czegokolwiek, 

zamykania, wyjmowania, dokładania, to powinno być coś na stałe zamontowane, 

ogólnodostępne, czyli niezamykane na klucz, żeby nikt nie jechał nie zamykał, nie otwierał,     

w regulaminie dokładnie powiedziane, od kiedy do kiedy dostępne, na jakich zasadach. Jeśli 

ktoś te zasady złamie, to ewentualnie będzie za nie odpowiadał, jeśli dojdziemy kto.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

No nie, być może wtedy w ocenie merytorycznej, co prawda my będziemy protestować 

przeciwko użyteczności, przeciwko temu punktowi. Dopuszczajmy tylko takie projekty, które 

w jakiś sposób gwarantują ogólnodostępność. Jeśli mamy wydać tysiące złotych na załóżmy 

kolejne boisko, które będzie zamknięte, to  pytanie: po co? To może zróbmy boisko trawiaste, 

które nie będzie wymagało nie wiadomo jakich nakładów, ale będzie dostępne dla 

mieszkańców. Więc ta dostępność może być jakimś kryterium oceny i wtedy jeśli ktoś 

napisze projekt, który będzie wymagał ścisłego monitoringu, zamykania, otwierania, być 

może straci punkty w ocenie. Szukajmy takich pomysłów, które będą łatwiejsze, jeśli chodzi  

o dostępność.  
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Chciałem podsumować już tę naszą dyskusję, żebyśmy nie utknęli tutaj. Więc z tej dyskusji 

wyszło, że zgadzamy się ze stanowiskiem, że dopuszczamy inwestycje na gruntach obcych, 

na podstawie umowy użyczenia bądź dzierżawy, bez prawa wypowiedzenia, na okres co 

najmniej amortyzacji. To co radny Tchórz podnosił, że zależy jaka inwestycja, więc to 

minimum 10-letnie, żebyśmy to jednak zróżnicowali. Dla uproszczenia sprawy, nie widzę                

w tej chwili możliwości, jakby to można było doprecyzować. Więc proponuję np. zrobić na 

czas amortyzacji, ale nie mniej niż np. 5 lat. Wtedy byśmy się zbliżyli do tego okresu bardziej 

wyważonego, te 10 lat to była propozycja oczywiście. Czy Państwo się zgadzacie z takim 

zapisem? Czyli na czas zamortyzowania się instalacji, nie krótszy niż 5 lat. To to dopiszę. 

Myślę, że w pierwszej wersji i w świetle naszych doświadczeń z poprzednich lat możemy taki 

zapis zrobić. To jest jeszcze nieprzeredagowana treść, chodzi mi bardziej o stanowisko – „na 

okres amortyzacji, nie mniej niż 5 lat”. Kolejna rzecz, która nam wyszła, to nieodpłatna, 

nieograniczona dostępność, czyli to co radna Pasikowska podnosiła i radny Tchórz: żadnych 

płotów, żadnych wieżyczek strażniczych i innych takich historii, zamykania na klucz. Jeżeli 

ma być przykładowo boisko, to bez żadnych płotów, najwyżej jeśli są tam rzeczy, to co 

wspomniał Naczelnik Turowski, że są rzeczy o niemałej wartości, to w projekcie powinien 

być zawarty też element monitoringu, nadzoru tego wszystkiego i koszt tego powinien być 

włączony. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Więc tutaj zgadzamy się, że nieodpłatna, 

nieograniczona dostępność. To przedyskutowaliśmy i z tym się Państwo zgadzacie, nie 

zgadzacie się na stanowisko naszego Klubu, związane z przeniesieniem kosztów na 

właściciela gruntu na czas trwania umowy, bo w tej umowie użyczenia czy dzierżawy, to 

powinno to być też opisane. Więc koszty po stronie miasta. No i kolejna rzecz – 

odpowiedzialność. W związku z tym, że utrzymanie i dbanie o należyty stan, skoro są po 

naszej stronie, więc my możemy też tą odpowiedzialność ponosić w takiej, czy w innej formie 

zabezpieczać się poprzez, tak jak Naczelnik opowiadał tutaj nam, że mamy to ubezpieczenie 

na różne instalacje w mieście. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Ale to chyba jest 

wymóg, to chyba jest oczywiste. Pytanie do Naczelników: Panowie, regulamin przy takich 

właśnie boiskach, czy placach zabaw, to jest rzecz wymagana ustawowo, nie musimy tego                   

w regulaminie naszym jeszcze dopisywać, prawda? Czy to jest dowolność? 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Moim zdaniem regulamin nie jest obowiązkowy, natomiast wynika  on z tego, że każdy 

próbuje zabezpieczyć swoje interesy i ustala zasady, po to żeby móc się bronić. Czyli jeżeli 

powierzamy jednostce naszej urządzenie, to ta jednostka powinna sobie opracować 

regulamin. Takie regulaminy mamy na terenie miasta, obowiązują. Miejsca publiczne, jeżeli 

chodzi o ogólnodostępne place zabaw itd., też posiadają ustalone … 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Rada ustala regulamin. Czyli możemy zapisać, że w tej umowie powinien być opracowany 

regulamin użytkowania danego obiektu. Myślę, że wyczerpaliśmy ten punkt. Dalej w takim 

razie. W zasadzie otoczenie prawne: własność przedmiotu, własność gruntu, prawa 

majątkowe i to, że w trybie konsultacji społecznych to mamy już omówione. Więc cały punkt 

pierwszy – „Otoczenie prawne” mamy omówiony. Drugi punkt to „Finansowanie”. Mamy 

zapis w naszym obecnym Regulaminie zapis związany z wysokością Budżetu 

Obywatelskiego i ten zapis nam mówi: „Przyjmuje się, że począwszy od 2016 roku środki                

w ramach budżetu będą wynosić co najmniej niż 1% dochodów własnych budżetu miasta 

ujętych w uchwale lub projekcie uchwały budżetowej na dzień 1 stycznia roku 

poprzedzającego. Teraz prosiłbym o stanowiska Klubów. 
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Radny JACEK TCHÓRZ 

Czy to musi być minimum 1%, to nie może być mniej? Chciałbym zapytać Panią Skarbnik, 

czy Panią prawnik. Bo czytałem regulaminy innych miast, to tam są kwoty po prostu podane  

i to kwoty nawet na 100 tys., to nie sądzę, żeby to był 1% budżetu danego miasta. Bo to jest 

naprawdę według mnie duża kwota. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Pytanie jest takie, jeśli dobrze zrozumiałem mojego kolegę: czy są przepisy, które nakładają 

na nas obowiązek określania wysokości Budżetu Obywatelskiego procentem,                                 

a w szczególności ustalają jakieś limity procentowe i podstawę liczenia dla tego procenta? 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja nie chcę tutaj nic zmieniać w tym momencie, bo już mamy to uchwalone, jest 

zarezerwowane, absolutnie w tym roku nie chcę zmieniać, ale to już na przyszły rok, możemy 

się zastanowić, co z tym można zrobić.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Więc co z odpowiedzią na nasze pytanie: czy Paniom znany jest jakiś przepis, który by 

nakładał na nas jakiś… (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Rozumiem, trwają 

konsultacje. Dobrze, to w międzyczasie zanim nasi specjaliści sprawdzą, żeby nas dobrze 

poinformować, to może przedstawmy swoje stanowiska w tej materii. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My tutaj raczej możemy bronić tego 1%, ale będziemy podnosić frekwencję, ale to później               

i wtedy to będzie warto te pieniądze wydać, jeśli tylu mieszkańców uzna za zasadne 

zagłosowanie na te projekty. Natomiast my chcemy, żeby ten procent był wyliczany bez 

uwzględnienia kredytów i dotacji.    

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja uważam, że w tym roku nie powinniśmy nic  już z tym robić, to jest kwota już 

zarezerwowana, gdzie Rada Miasta uchwaliła jaka to jest kwota, ale na przyszły rok, ja 

uważam, że też powinniśmy się spotkać, komisję znowu powołać i ustalić tę kwestię, właśnie 

czy to minus kredyty, czy to po prostu kwota jakaś, gdzie Burmistrz będzie decydował, jaką 

kwotę chce przeznaczyć. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja również uważam, że w tym momencie wpisanie tego zapisu…, będziemy musieli się 

trzymać regulaminu, jeżeli uznamy, że to nie będzie ta kwota, bądź jakieś inne będą zasady, 

to może nam skomplikować. Więc w tym momencie chyba trzeba się tego trzymać. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jestem winien Państwu jedno wyjaśnienie, bo być może źle się zrozumieliśmy ostatnio, to nad 

czym pracujemy na dzisiejszej Komisji, to jest nowelizacja regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego i być może nie wyartykułowałem tego. Przy ustalaniu tych reguł powinniśmy 

chwilowo zapomnieć o tym, że już mamy ustaloną kwotę na ten rok. Natomiast chciałbym,  

żebyśmy już nie powoływali kolejnej komisji, tylko po to, żeby jeden punkt zmienić. Także 

może zastanówmy się teraz, ustalmy to, ewentualnie zrobimy wprowadzenie tego warunku              

w przyszłym roku, bo tutaj mamy już ustaloną kwotę. 
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Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tutaj jeszcze Pani Skarbnik mówi, że jak odejmiemy dotacje, to już nam niewiele zostanie, to 

siłą rzeczy pomniejszamy… Pytanie - czy odejmujemy dotacje? Staliśmy na stanowisku, żeby 

odjąć dotacje, no bo to nie jest dochód miasta tak formalnie, no i subwencja. Pytanie, czy my 

nie zagrozimy w ogóle, że to będą tak małe pieniądze... 

 

Skarbnik Miasta LUCYNA BISKUP 

Jeśli odejmiemy wszystkie dochody, które figurują w budżecie jako dotacje, no to należałoby 

również odjąć subwencje, bo to również jest środek z budżetu Państwa. Idąc tym tokiem 

rozumowania. To teraz tak - czy zechcecie Państwo odjąć jeszcze podatek dochodowy, czy 

zostawiamy już wszystkie podatki i opłaty lokalne? Ale to ponad trzydzieści kilka milionów 

będzie. To będziecie mieli Państwo, nawet zachowując ten 1%, to jest trzysta kilkadziesiąt 

tysięcy. Trzysta kilkadziesiąt tysięcy nie spełni wymogu, że to jest nie mniej niż pół procenta 

wydatków miasta. Także tutaj się zapętlicie Państwo. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

A jaki związek mają wydatki? Czy są przepisy, które ograniczają wysokość Budżetu 

Obywatelskiego w relacji do wydatków? 

 

SKARBNIK MIASTA 

W zasadzie nic nie mówi się tutaj o wydatkach takiego miasta jak nasze, ale w miastach na 

prawach powiatu już jest tutaj zapis ustawowy, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi 

co najmniej 0,5% wydatków. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No tak, ale my nie jesteśmy na prawach powiatu, nasza gmina miejska. My nie mamy tego 

rodzaju ograniczeń. To jest w ogóle mój ulubiony punkt tego Budżetu Obywatelskiego. Bo 

proszę zwrócić uwagę, że jeśli będziemy liczyli ten 1% i będziemy konsumować dotacje 

subwencje itd., to zmuszamy się do brania kredytów, bo wydajemy pieniądze na rzeczy, które 

mają już swoje przeznaczenie i dobrze określone, a my je wydajemy na zupełnie inne.                

I w tym momencie jak przychodzi koniec roku, to musimy brać kredyt, bo nam się nie spina 

to wszystko. Dlatego stanowisko naszego Klubu, jeśli Państwo przedstawiliście już 

stanowiska swoich Klubów, stanowisko naszego Klubu jest takie, że owszem niech będzie to 

1% dochodów miasta, nie dochodów własnych, tylko dochodów miasta, ale dochodów 

spełniających łącznie poniższe warunki: są pobierane ze źródeł na terenie miasta, są 

przekazane do dyspozycji miasta w całości i bezterminowo i pochodzą ze źródeł, na które 

miasto może wywierać wpływ, decydując o ich wprowadzeniu lub co najmniej określając 

konstrukcję prawną tych dochodów. A zatem wszystko co mamy lokalnie – tak, subwencje 

wypadają, kredyty wypadają i wypada udział w podatkach centralnych. Możemy ten 1% 

zostawić, tylko wtedy rzeczywiście dysponujemy pieniędzmi, którymi możemy dysponować. 

Dziękuję. 

 

SKARBNIK MIASTA 

To wtedy zostanie jeszcze dużo, dużo mniej pieniążków, ponieważ  udział w podatku 

dochodowym jest przydzielany centralnie, to już nie jest dochód … (Wypowiedź sali nie do 

odtworzenia.) To zostanie ok. 200 000. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

A nie można tego zostawić, tak powiem w cudzysłowie „gospodarzowi”, czyli Burmistrzowi, 

który widząc jakie są wydatki, przedstawi nam, Radzie Miasta później swój pomysł? Kwotę, 
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którą chce przeznaczyć? Żeby zobaczyć ile osób właśnie tutaj głosowało, jakie jest 

zaangażowanie mieszkańców. (Wypowiedź sali nie do odtworzenia.) Znamy z poprzednich 

lat jakieś zaangażowanie, wiemy ile tych osób poszło do głosowania procentowo. 

(Wypowiedź sali nie do odtworzenia.) Ja uważam, że jeśli tak sztywno poobcinamy, 

faktycznie zostanie dwieście parę tysięcy, to co będzie można zrobić? Jakąś huśtaweczkę 

postawić, boiska nie zrobisz, bo nie będzie z czego zrobić. To to się strasznie ograniczy. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To jeśli mogę w obronie tego stanowiska. Po pierwsze: w tej chwili mamy 1% i jeszcze parę 

minut temu chcieliśmy zmniejszyć do 0,5% albo wręcz do konkretnej kwoty. W tej chwili po 

przedstawieniu tych trzech warunków, które powinny spełniać te dochody, okazuje się, że ten 

1% to jest za mało. Więc może powinniśmy wpisać właśnie te trzy punkty, czyli tego rodzaju 

dochody, bo to są pieniądze, którymi rzeczywiście możemy dysponować, ale za to podnieść 

ten 1% do 2% na przykład. Wtedy mamy już na dzień dzisiejszy 400 000, ale nie 800 000, 

gdzie 700 000 ma Wydział Infrastruktury na utrzymanie dróg, na modernizację, na budowę, 

bo to wydaje mi się grubą przesadą. Natomiast takie zdefiniowanie tych dochodów, od 

których liczymy ten procent, czy to będzie 1, 1,5, 2, możemy nawet zostawić w gestii, 

powiedzmy burmistrza bądź rady jeszcze lepiej, ile w danym roku, niech rada to uchwałą 

podejmuje, że na ten rok w świetle tych wydatków i takiego planowanego budżetu, 

uchwalamy, że na przyszły rok, że to będą w ten sposób rozumiane dochody i że 

przeznaczamy, powiedzmy 2%, czy już wtedy konkretną kwotę, powiedzmy 400 000. Ja bym 

proponował takie rozwiązania. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tak to ciekawe rozwiązanie. Jeszcze się zastanawiam nad jedną kwestią, bo teraz jest tak, że 

trzy projekty wygrywają i jeżeli zostaną pieniądze, to jakby jest możliwość realizacji 

następnych i tu można też by było…, bo tutaj tak jakby się wtedy nie ogranicza tych 

mieszkańców, bo wiadomo to jest dla mieszkańców, oni czegoś potrzebują, widzą jakieś 

potrzeby, jedne są projekty bardziej okazałe, drugie mniej, ale jeżeli są chętni do tego, żeby 

ten projekt napisać, to nie jest taka prosta sprawa plus później jeszcze zmobilizować 

mieszkańców do tego głosowania, to szkoda byłoby ludziom tutaj odbierać chęci i od razu im 

skrzydła podcinać. Ale nie wiemy wtedy, jaka to będzie kwota tych projektów, które wygrają, 

bo one mogą być i te większe, a mogą być i te mniejsze. I może ograniczyć się tylko do 

trzech, krótko mówiąc reszty po prostu nie realizować i wtedy może się okazać, że to będzie 

mniejsza kwota niż założyliśmy, ale wtedy ograniczania tego nie ma. Można się zastanowić 

teraz nad tym. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja bym chciał, żeby Pani Skarbnik powiedziała coś na ten temat, o którym tu mówimy, bo to 

są nasze luźne propozycje i teraz jak to się ma do rzeczywistości. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Jeśli Państwo chcecie wyłączać z tych dochodów…, bo na chwilę obecną macie Państwo 1% 

dochodów bieżących według stanu na dzień pierwszego stycznia roku poprzedzającego, jeśli 

chcecie Państwo wyłączyć subwencje i dotacje, to uważam, że wtedy wskazane byłoby, 

żebyście Państwo wymienili wprost wszystkie dochody, jakie my bierzemy pod uwagę. Bo 

naprawdę definicji budżetu i dochodów własnych to jest, że „ho ho ho”, każdy twórca ma 

swoją, a co najmniej są 3 takie, które obowiązują. I teraz tak: macie Państwo dochody z tytułu 

dzierżawy czy z tytułu najmu mieszkań, przykładowo cała nasza mieszkaniówka. Po jednej 

stronie mamy dochody z tego tytułu, że mamy mieszkania komunalne, ale z drugiej strony po 
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stronie wydatków mamy też utrzymanie tychże. Co z tymi dochodami? Wyłączamy czy  

zostawiacie Państwo? Ja tutaj to proponowałabym już wtedy bardzo głęboką analizę, które 

dochody bierzemy pod uwagę i wtedy możecie sobie Państwo tworzyć: 0,5%, 1%, 5%. To już 

nie moja decyzja. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA  

Tylko wydaje mi się, że to chyba będzie po stronie Państwa zaproponować nam, jakie 

dochody uznali Państwo za rozsądne, bo my naprawdę nie mamy takiej wiedzy, żeby w tym 

momencie … Sama Pani powiedziała Pani Skarbnik, że jest tyle definicji dochodów 

własnych, no na pewno nie siądziemy tu we czwórkę i tego nie zrobimy. Więc ktoś z Urzędu 

Miasta musiałby jakieś pewne sugestie i propozycje złożyć. Państwo też wiedzą na ile ten 

budżet obciąża miasto i obciążał do tej pory, no żeby to było po prostu rozsądne. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Wydaje mi się, że te trzy kryteria, które przyznaję skopiowałem z opracowania osoby znający 

się na tym, nie pomnę w tej chwili nazwiska, ale skopiowałem tę charakterystykę, ponieważ 

tam w ten sposób podzielono właśnie …, autor tej publikacji próbował zdefiniować. Ja 

szukałem definicji dochodów własnych miasta i właśnie wyszło to co Pani Skarbnik 

powiedziała: tyle definicji, ile samorządów, ile księgowych, ile skarbników itd. Natomiast te 

kryteria, które wymieniłem, są na tyle, wydaje mi się, no może nie stuprocentowo precyzyjne, 

bo zawsze można tutaj dyskutować na ten temat, natomiast wydaje mi się na tyle precyzyjne, 

że wyłączają nam subwencje, które mają określony cel, że wyłączają nam pieniądze, którymi 

niby dysponujemy, ale one mają już swoje przeznaczenie i dysponowanie tymi pieniędzmi na 

realizację, na finansowanie Budżetu Obywatelskiego, to jest generowanie długu i to jest 

podstawowy zamysł, który przyświecał sformułowaniu tego stanowiska przez nasz Klub, 

żebyśmy wreszcie uniknęli sytuacji, kiedy Budżet Obywatelski, z całym szacunkiem dla 

inicjatywy mieszkańców, Budżet Obywatelski nie może nas zadłużać. To jest jedna rzecz. 

Druga rzecz - są dwa narzędzia, którymi dysponują mieszkańcy, a o których prawdopodobnie 

nie wiedzą, jeśli chodzi o realizowanie jakichkolwiek inwestycji. Pierwsze narzędzie to jest 

możliwość składania wniosków do budżetu na kolejny rok i to może robić grupa 

mieszkańców. To jest w naszym prawie, zresztą w ustawie też jest taka możliwość, w naszym 

Statucie nie ma, ale chyba uchwała nawet była. To jest jedna rzecz, możliwość. Druga 

możliwość to jest inicjatywa uchwałodawcza, którą gwarantuje mieszkańcom najnowsza 

ustawa, zresztą w poprzedniej też i nasz Statut, wystarczy 300 podpisów, tu jakby wymagania 

radnej Pasikowskiej związane z tą frekwencją, no więc jeśli jest rzeczywiście silna potrzeba 

mieszkańców zrealizowania jakiegoś projektu, to równie dobrze może wystąpić z inicjatywą 

uchwałodawczą na sesji budżetowej, że: panie Burmistrzu tutaj wnioskujemy o włączenie 

takiej i takiej inwestycji do budżetu na kolejny rok. Więc jeśli chodzi o aktywność 

mieszkańców…, jeśli chodzi o narzędzia, którymi dysponują mieszkańcy, to jest ich więcej 

niż jedno w postaci Budżetu Obywatelskiego, tylko być może mieszkańcy o tym nie wiedzą,        

a należałoby ich pewnie uświadomić. Dziękuję. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Jeszcze chciałam się do tego odnieść. Jak najbardziej są pewnie takie możliwości, aczkolwiek 

wiadomo – składanie wniosków, tudzież inicjatywa uchwałodawcza, wiadomo to burmistrz 

jakby decyduje o kształcie uchwały budżetowej, on ją przygotowuje i to będzie też jego  

decyzja. Natomiast tutaj jest taka różnica właśnie, ja tylko wskazuję różnicę, nie mówię czy 

tak czy nie, tylko jeśli chodzi o sam Budżet Obywatelski, jakby realizacja tych zadań, tych 

projektów jest pewnego rodzaju umową między mieszkańcami a burmistrzem, gdzie 

burmistrz tak jakby wyraża zgodę na to, żeby projekty zostały zrealizowane, te projekty, które 
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wygrały, które otrzymały największą ilość punktów, w tych zasadach, które zostały przez nas, 

czy przez kogoś innego wcześniej opracowane, będą zrealizowane, bo to jest pewnego 

rodzaju umowa, że to po prostu będzie. Przy innych rzeczach, ta Umowa nie obowiązuje. 

Takie jest moje stanowisko. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

Tak, tylko nie wiem co Pani mecenas na to, ale z tego co czytałem, to w związku z tym, że to 

są konsultacje, to jest prowadzone w trybie konsultacji społecznych, ma taki sam charakter, 

jak nasze dzisiejsze posiedzenie, tylko doradczy i opiniodawczy. Nic poza tym. Więc to, że to 

jest realizowane …, ja się zgadzam z moją koleżanką, zgadzam się, że etycznie to jest 

pewnego rodzaju umowa, w momencie kiedy dochodzi do głosowania i przeprowadzenia 

całej procedury, niemniej jednak formalnie to są ciągle konsultacje społeczne, które nie są 

wiążące dla zarządu miasta, szeroko rozumianego. I tylko na to chciałem zwrócić uwagę, 

żeby oddzielić emocje, etykę od przypisów, bo to są często gęsto dwie różne rzeczy. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Jak najbardziej zgadzam się z tym, że to jest tylko tak jakby opinia, burmistrz nie musi brać 

tego oczywiście pod uwagę, ale tak jak mówię, to jest taka nieformalna umowa. Skoro ten 

budżet jest i nie ma zapisów takich, że te projekty nie zostaną zrealizowane, robię takie 

założenie i myślę, że też i mieszkańcy i myślę, że burmistrz też o tym oczywiście wie, zdaję 

sobie z tego sprawę, że to jest nieformalna umowa między nim a mieszkańcami. Oczywiście  

jeżeli by ich nie zrealizował, to tutaj nie ma żadnych konsekwencji w związku z tym. 

Podejrzewam, że czuje taką potrzebę ich zrealizowania, bo to jest taka umowa. Dziękuję. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

To znaczy być może to wymaga konsultacji z radcami prawnymi Urzędu, natomiast art. 5a 

ustawy o samorządzie gminnym w ust. 4 wskazuje, że: „W ramach budżetu obywatelskiego 

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu 

gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w ustawie 

budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może 

usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu 

obywatelskiego.” 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Bardzo dziękuję za wsparcie, tylko proszę zwrócić uwagę, że w zacytowanym zapisie 

jesteśmy zobowiązani wykonać wszystkie przegłosowane projekty. Co znaczy 

przegłosowane? Wszystkie, na które oddano co najmniej 1 głos. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) No właśnie. I jeśli mamy trzydzieści parę, czy czterdzieści parę projektów, i to 

nie jest argumentum ad absurdum, w świetle tego cytatu mamy obowiązek realizować 

wszystkie. Dlatego też jedynym bezpiecznikiem, być może to jest tylko fragment szerszej 

regulacji i zapewne tak to jest, ale ten zapis mówi, że powinniśmy realizować wszystkie, a na 

to nas nie stać. Więc jedynym sposobem ograniczenia „ubicia” naszego budżetu miejskiego 

jest określenie właściwej kwoty, którą przeznaczamy na budżet obywatelski. Bo jednocześnie 

nie możemy pozbawić miasta środków na realizację innych zadań, do czego miasto jest 

zobowiązane. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Pozwolę sobie nie zgodzić się z Panem radnym, ponieważ również w tym art. 5a w ust. 2 

chociażby, jest mowa o tym, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

gminy określa uchwała rady gminy z zastrzeżeniem ust. 7. I tutaj ust. 7 tego art. 5a ustawy               
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o samorządzie gminnym mówi, że rada gminy właśnie określa w drodze uchwały wymagania, 

jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego. Więc wskazuje on na jakieś tam 

kryteria, na mocy których wykonujemy wyboru. Powiem szczerze, ja nie widzę związku             

z tym, że musimy realizować. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Przepraszam Panie Naczelniku to była prowokacja z mojej strony, bo wiedziałem, że jest inny 

przepis. Natomiast fragment, który Pan przeczytał, jednoznacznie wskazywał na to, że 

musimy realizować wszystkie. Wiedziałem, że jest coś, bo jest niemożliwe, żeby 

ustawodawca zabijał budżety miejskie Budżetem Obywatelskim. Także przepraszam za taką 

drobną prowokację, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Nic tu złego nie miałem na myśli. 

Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że mamy dwa narzędzia, musimy zrównoważyć                  

z jednej strony prawo mieszkańców do decydowania o wydatkach, o jakichś inwestycjach,        

a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że miasto ma też swoje obowiązki, inne 

obowiązki, na które potrzebuje pieniądzy. Stąd też w naszym regulaminie, uważam, 

powinniśmy dosyć dobrze przyjrzeć się właśnie temu zapisowi. W tej chwili, w tym 

momencie zapewne tego nie wprowadzimy, ale żeby zapobiec już znowu kolejnym kosztom   

i posiedzeniom związanym tylko z tym jednym punktem, proponuję teraz już podjąć decyzję, 

jak będziemy liczyć na przyszłość tę kwotę. Więc być może jeżeli po potrąceniu tych 

wszystkich dochodów, które nie spełniają warunków wymienionych w stanowisku naszego 

Klubu Wspólnota Lubartowska, okaże się, że to jest, tak jak Pani Skarbnik mówi, bo tego 

może być, szacunkowo powiedzmy, nikt nie mówi o dokładności co do groszy, że może być 

tego, powiedzmy 200 000, no to owszem zgadzam się z tym i moi koledzy klubowi zapewne 

też, że to jest za mało, żeby zrobić cokolwiek sensownego, bo jeśli plac zabaw w tej chwili,              

w ubiegłym roku kosztował powiedzmy 300 000, niespełna, ale jednak 300 000, to za                

200 000 to można co? To nawet nam na przysłowiowe waciki nie wystarczy. Niemniej jednak 

nie może być to, to co wcześniej podkreślałem, nie może to być więcej niż dysponuje 

Wydział Infrastruktury na utrzymanie dróg w całym mieście. Musimy jakoś to wyważyć. 

Dlatego też ja proponuję właśnie zostawić te wnioskowane przez nasz Klub zasady,                   

a zwiększyć procent, czyli 2%. Co Państwo na ten temat sądzicie? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

No może zostawić to jeszcze na Radę, dać się wypowiedzieć innym, ale ja generalnie 

uważam, że jest to rozsądne i na pewno ta zasada, że nie korzystamy z subwencji i dotacji jest 

tutaj rozsądna. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Dokładnie, podzielam to zdanie, ale oczywiście myślę, że tutaj jeszcze parę osób powinno się 

wypowiedzieć. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Jeśli nie będę znała definicji dochodów, które Państwo chcecie włączyć do Budżetu 

Obywatelskiego, żeby z tego wziąć procent, nie jestem w stanie określić, jaka to będzie 

kwota. Myślę, że dotychczasowy zapis, że dochodów, które system w całej Polsce jednakowo 

klasyfikuje, czyli ten system tzw. „Bestia” i tam było powiedziane, że dochody własne 

według klasyfikacji tegoż, tam wchodzą wtedy te subwencje i dotacje owszem. To możecie 

sobie Państwo ustalić, że to nie jest powiedzmy 1% a 0,5%, czy 0,1%, ale macie wtedy 

Państwo budżet i widzicie wyraźnie – to jest 0,5% czy 0,1% tej kwoty. Bo jeśli nie określicie 

sztywno, że wchodzi w to podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłata adiacencka                      

i jeszcze mogą pojawić się inne, na chwilę obecną, nieznane opłaty. Mamy też dochody, które 
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są po stronie dochodów i wydatków budżetu, one tylko przepływają przez nasz budżet, bo to 

są pieniądze, które otrzymujemy i przekazujemy do Urzędu Wojewódzkiego. Musielibyście 

się Państwo określić co z tymi dochodami, bo są też po stronie dochodów bieżących                           

i własnych. Więc ta klasyfikacja dotychczasowa, że bierzemy to..., tylko że możecie po prostu 

Państwo zmniejszyć z 1% na 0,5, czy 0,1, jeśli nie chcecie Państwo wydawać tak ogromnej 

kwoty. Ale sama zasada wtedy jest przejrzysta, bo to co jest w tabeli nr 1, w części dotyczącej 

dochodów własnych, z tego bierzemy ileś. Jasno, klarownie. A jeśli zaczniecie Państwo 

wyłuskiwać ze wszystkich dochodów, te bierzemy, a może jednak nie, zrobi się galimatias                      

i każdy będzie mógł zarzucić Państwu, że to jest nieprawda, bo jeszcze to są takie dochody 

albo dochody inne.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Najciekawsze jest to, że w świetle tego, że musielibyśmy literalnie wymienić te dochody,         

a jednocześnie prawo nam się zmienia, jedne będą znikać, a inne będą się pojawiać, więc co 

chwila musielibyśmy uchwalać inny zestaw, inny katalog tych dochodów. 

No to co? Jakiś kompromis. 0,5%? Czy 0,25? (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) 0,5%. 

Tak, za 400 można już coś fajnego zrobić, a jednocześnie miastu zostaje trochę pieniędzy 

jeszcze. Pani Skarbnik co Pani na to? 

 

SKARBNIK MIASTA 

Nie, bo mówię o tych dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone. One nie wchodzą, 

więc Państwo już tego nie dublujecie i dobrze, bo to są już pieniądze na określone, te są 

pieniądze znaczone, te są naprawdę znaczone, bo przychodzą na pomoc społeczną, na ... Więc 

tutaj myślę, że to jest takie rozsądne. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

I w ten sposób powiedzmy zredukujemy ryzyko, że Budżet Obywatelski będzie nam 

powodował jakieś gwałtowne wzrosty, niedomykanie się, budżet zawsze nam się domknie, 

ale powiedzmy konieczność brania kredytów, żeby zaspokoić wszystkie tego rodzaju historie, 

jak ostatnio mieliśmy tutaj... 

 

SKARBNIK MIASTA 

Państwo decydujecie tutaj o zadłużeniu miasta, o wysokości kredytu zaciąganego. Zasada jest 

taka, że jeśli przeznaczymy więcej na BO, to po prostu mniej przeznaczymy na zadania 

realizowane w ramach zwykłego budżetu.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To co, żeby zamknąć już ten temat, ustalamy dla uproszczenia, zgodnie z  komentarzem          

i sugestią Pani Skarbnik, decydujemy się nie na zapisywanie tego, co ja tutaj przedstawiłem    

w ramach stanowiska naszego Klubu „Wspólnota Lubartowska”, tylko zmniejszamy do 0,5% 

tą wysokość.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeszcze tu może powiem, bo to może być źle odebrane to co Pani Skarbnik teraz powiedziała, 

że jeśli zrealizujemy budżet, to zabieramy pieniądze na działanie miasta. Powiedzmy takie 

ogólne obliczenia, które Pani podała - 200 000, 300 000, wskazywały, że jak zmniejszymy na 

0,5%, to nie wejdziemy na subwencje i na dotacje. Ja bym tak to chciała przedstawić bardziej 

mieszkańcom, a nie że miasto chce coś robić, a mu nie pozwalamy. Tylko mamy mniejsze 

ryzyko, że wchodzimy na pieniądze, które nie są nasze. Ja tak bym to chyba raczej 

rozumowała. 
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Teraz bierzemy wszystko dla obliczenia tego liczenia całego. Optymalne rozwiązanie, bo 

ideału nie stworzymy. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Nie, ja tylko powiedziałam, że wtedy macie Państwo jasną sytuację, że to są te dochody                 

i z tych dochodów ustalacie 0,5%, czy 0,1%. Natomiast w przypadku zapisu, że tylko te 

dochody z opłat lokalnych, no to raz, że te opłaty się zmieniają, dwa, że opłata skarbowa - 

weźmiecie Państwo, czy nie? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Chodzi o to, żeby tutaj nie utrzymywać i nie aktualizować katalogu dochodów, które 

będziemy brali w tym liczeniu. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Dokładnie tak. Ale mówię: to Państwo decydujecie. Ja tylko mówię, że wtedy możecie gdzieś 

śmiało powiedzieć: tak, my ustaliliśmy, że to jest 0,5% z tej kwoty. A tak to będzie zawsze 

niedomówienie, że mogliście jeszcze dołożyć to i z tego wziąć. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tak, ja to rozumiem. Mnie tylko chodzi o to, żeby mieszkańcy nie odebrali w tym momencie, 

że my tutaj zmniejszyliśmy ten budżet o 0,5%, bo naszym celem było to, żebyśmy nie 

zaciągali kredytów. No to był nasz cel, żeby korzystać z budżetu, licząc dotacje i subwencje. 

W tym momencie, jeśli zmniejszymy do 0,5%, to w pewien sposób zabezpieczamy się, że nie 

wejdziemy tak bardzo na subwencje i na dotacje, bo Pani proponuje, żeby liczyć od całości. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Nie proponuję, tylko mówię, że Państwo mielibyście ułatwione zadanie. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Dokładnie, żeby było łatwiej. Chodzi też o to, żeby mieszkańcy zrozumieli, że naszym celem 

jest to, żeby ten BO nie wchodził nam na pieniądze, które nie są nasze. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Tego się nie da tak przełożyć, to się nijak nie przekłada. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Zapisałem, że co najmniej 0,5% dochodów własnych miasta... (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) Dochodów własnych rozumianych w ten sam sposób jak do tej pory, tylko że 

zmniejszamy z 1% do 0,5%. Dobrze, to mamy ten temat omówiony, lecimy dalej. Proszę 

Państwa może ja na chwilę przeskoczę w punkcie 2-gim to finansowanie, dobieranie tych 

projektów, bo jednak będzie jakieś dobieranie, z tym się zderzymy, przejdę na razie do punktu 

3-ego tj. „Rodzaj i cel”. Proszę Państwa w tym „Rodzaju i celu”, w tej chwili w starym 

regulaminie, który nam jeszcze panuje, według którego przeprowadzamy nasze konsultacje, 

mamy ograniczenia związane z rodzajem i celem tych projektów zgłaszanych do budżetu. 

Krótko mówiąc, chodzi o to, jakie rzeczy mogą mieszkańcy zgłaszać do realizacji. To jest 

rozdział 3 §7 naszego obecnego regulaminu. W §7 ust.1: „Zgłoszone projekty są wstępnie 

weryfikowane przez burmistrza miasta według następujących kryteriów (...)”. Ja już nie będę 

czytał tych kryteriów, które podlegają ocenie. Bardziej nam chodzi właśnie o zorientowanie 

się na ten rodzaj i cel. Więc tu m.in. są przede wszystkim rzeczy takie, że preferowane są 
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instalacje, czy miejsce realizacji w przestrzeń miejskiej. „W przypadku zadań, które 

wymagają realizacji na (...)” To to już było. Chodzi o to, że w przestrzeni miejskiej. To jest 

jedna rzecz. „Zgodność z aktualną strategią rozwoju miasta”. Taki warunek muszą spełniać te 

projekty. I tutaj jest element, o którym będziemy mówić, ale zwykle w BO przez ostatnie lata 

ja nie słyszałem o tym, żeby ta kwestia była podnoszona. Być może dlatego, że nie brałem 

udziału w posiedzeniach komisji, nie byłem nigdy zapraszany, czy wybrany do tych Komisji 

ds. Budżetu Obywatelskiego, ale jest ppkt k „możliwość zabezpieczenia w budżecie na 

kolejne lata kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości”. Jest taki zapis                        

w obecnym regulaminie i to jest jednym z kryteriów branych przez burmistrza pod uwagę 

podczas oceny. Natomiast ja tu chciałbym wrócić do tych naszych wcześniejszych, do tego 

tematu „Rodzaj i cel”, bo nie znalazłem w tej chwili tego miejsca, gdzie jest opisany rodzaj 

przedmiotu projektu, tylko dalej mamy już samo głosowanie. Natomiast o co tutaj chodziło? 

Przypomnę z poprzedniego spotkania. Czy wszystkie projekty, dowolny pomysł dopuszczamy 

do realizacji w BO, oczywiście jeśli spełnia te kryterium zgodności ze strategią, planem 

zagospodarowania przestrzennego. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.)  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tutaj w naszym Klubie my to połączyliśmy tak na prawdę z dwoma innymi punktami, czyli            

z frekwencją i z jednym punktem dotyczącym kosztów utrzymania. Naszym zdaniem 

powinniśmy dopuścić wszystkie projekty, jeśli ktoś ma pomysł, nie powinien on być 

ograniczony. Tak samo nie ograniczamy beneficjentów. Natomiast my chcemy jednak 

podnieść frekwencję, czyli podnosimy do 10%, co sprawi, że przynajmniej te osoby, które są 

przeciwko budżetowi, będą miały mniej oporów, bo jednak więcej osób zagłosowało. 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Dobrze, ale to się wiąże z tym, bo jeżeli będzie 

większa frekwencja, to niech ludzie decydują, czy chcą, czy nie chcą i nie ograniczamy im 

celów projektów. A druga sprawa... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) No dobrze, ale 

większa ilość osób wzięła udział w głosowaniu, czyli podjęła decyzję, jak wydamy te 

pieniądze, a to wiąże się z tym, że ktoś może mieć cel, który ktoś kwestionuje, a jednak 

mieszkańcy zagłosowali. A druga sprawa jeśli chodzi o koszty utrzymania, chcemy, żeby był 

wymóg, żeby projekty nie przekraczały, żeby to było wpisane w nasz regulamin, żeby to było 

maksymalnie 10% kosztów całego projektu, czyli żebyśmy jasno określili koszty utrzymania. 

Jeśli te dwa warunki spełnimy, ja nie widzę potrzeby ograniczenia celów i rodzajów 

produktów. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Zgadzam się z tym, tylko nie wiem, czy 10%. Tutaj już raczej ktoś z Urzędu powinien 

powiedzieć, jak to wychodzą takie koszty. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Do tego dojdziemy, bo to będzie w innym punkcie. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja jeszcze chciałam rzeczywiście do tej frekwencji. Z jednej strony to będzie oczywiście 

bardzo mobilizujące dla mieszkańców, bo jeżeli będą wiedzieli, że te 10% jest tą granicą, no 

to może będą chętniej przychodzić. Natomiast obawiam się takiej sytuacji, jak nie będzie tych 

10% i wtedy te projekty zostaną... i wtedy projektodawcy, krótko mówiąc, wiadomo, że nie 

będą zadowoleni z tego punktu. Nie wiem, czy do końca to o to chodziło, czy o to chodzi. 

Czy my chcemy... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) Chodzi o to, jaki jest cel BO. Czy 

chodzi o angażowanie mieszkańców? (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia). 
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Aha, że mówię nie na temat w tym momencie, że nie o frekwencji, tylko o celu. (Wypowiedzi 

z sali nie do odtworzenia.) No dobrze, no to mów Ty. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Więc tak, już mówię, rodzaj i cel. Powinienem był być może przypomnieć to, o czym 

rozmawialiśmy na tej mojej prezentacji na poprzednim posiedzeniu. To może zacznę od 

przedstawienia stanowiska naszego Klubu, to wyjaśni, wydaje mi się, kwestię. Stanowisko 

naszego Klubu jest takie, że w regulaminie powinniśmy mieć określone wyłączenia                       

w odniesieniu do rodzajów i celów projektów. Mianowicie nie mogą to być projekty, które 

służą komercyjnej promocji podmiotu innego niż miasto. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) No właśnie, tego w regulaminie nie ma. Kolejna rzecz. Zakres zadań. Projekt 

nie może być w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym, dlatego że od tego 

mamy regulamin współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dalej - realizacja lub 

kontynuacja projektu organizacji pozarządowej. To wszyscy wiemy, ale tego w regulaminie 

nie ma, a to jest coś, co wydaje mi się, powinno jednak być, bo od tego jest ta współpraca                

z organizacjami pozarządowymi. I kolejna rzecz, ostatnia, która miała miejsce i w tej chwili 

jest bodajże realizowana - projekty niejednorodne. Już wytłumaczę na przykładzie o co 

chodzi. Jest projekt związany z modernizacją bądź budową ulicy, chodnika, czy czegoś 

takiego i naraz ni stąd ni zowąd w ramach tego projektu pojawia się instalacja defibrylatorów. 

No więc zdecydujmy się: albo chcemy robić chodnik albo chcemy montować defibrylatory, 

bo to są dwie różne rzeczy, z którymi związana jest zupełnie inna paleta problemów                             

i organizacji w ogóle, czy przetargów czy czegokolwiek, czy w ogóle realizacji całej 

inwestycji. Taki przykład wczoraj usłyszałem, że jest coś takiego realizowane, nie wiem, czy 

tutaj przez nas, bo może... (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Jest, no. I tam się pojawia 

jeden kłopot, ale to potem porozmawiamy na ten temat. W każdym razie tego rodzaju zapisy 

chciałbym w regulaminie umieścić, żebyśmy mieli jasność, że takie projekty po prostu nie 

spełniają wymogów formalnych. Czy Państwo się zgadzacie? Otwieram dyskusję. To teraz 

już wiadomo o co chodzi, tak? O ten cel i rodzaj.  

 

Radna ANNA KUSZNER 

To w tej jednej w sumie kwestii, jeśli chodzi o kontynuację projektów, które rozumiem, że 

ktoś kiedyś organizował i miał w ramach pozyskiwanych innych pieniędzy. Bo tu nie wiem, 

czy będziemy o konkretach rozmawiać. Czyli to jakby coś cyklicznego, tak? Gdzie ktoś 

wcześniej korzystał z innych pieniędzy, organizuje coś cyklicznie albo jakąś ma przerwę        

i znowu chciałby coś zorganizować. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, bo nie wiem, 

dlaczego akurat mielibyśmy zabronić komuś, żeby akurat w tym momencie złożył wniosek 

taki, a nie złożył tamtego. Dublowanie się, znaczy jakby dla tego jednego produktu te dwa 

źródła finansowania to nie, ale jeżeli sobie wybrał w tym momencie takie źródło 

finansowania, to tak. To funkcjonuje tak powszechnie tak naprawdę. Można zrezygnować                  

z jednego, ale zrobić ten sam projekt w ramach innego źródła finansowania. To ja bym tego 

tutaj nie rozgraniczała, bo wtedy musielibyśmy się zastanawiać, czy ktoś to organizował 

właśnie cyklicznie, czy miał przerwę itd., to nie, wydaje mi się, że tutaj to nie. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Znaczy ja też się tu zgadzam, żeby tutaj wprowadzić minimalne ograniczenia. Zgadzam się    

z pierwszym - nie będziemy komercjalizowali, czy promowali podmiotów poza miastem. 

Natomiast tutaj też mi się wydaje, że jeśli ktoś ma taki pomysł i pozyska głosy, dlaczego go 

ograniczać. Nie wiem jeszcze Tomek, jeżeli chodzi tutaj o organizacje pozarządowe. Podaj 

jakiś przykład, że np. czego nie możemy tutaj uwzględnić? Np. co jest zadaniem organizacji 

pozarządowych, co nie może być zadaniem BO?  
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Nie chcę podawać nazw organizacji. Przykład działania. Zorganizowanie jakieś imprezy 

plenerowej np. na rynku. Jest sobie organizacja ... (Wypowiedź radnej Beaty Pasikowskiej: 

Ale promuje miasto. Jeśli promuje miasto, dlaczego nie?) Właśnie tu jest jeszcze jedna rzecz, 

o której chciałem powiedzieć. W obecnym regulaminie mamy coś takiego, że projekty do 

realizowania w ramach BO mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych, 

więc to nie może być instytucja. Ale jeśli ten mieszkaniec złoży projekt i miasto wykona coś 

w ramach BO, coś co cyklicznie było realizowane przez organizację pozarządową i ta 

organizacja dostawała w ramach programu współpracy z organizacjami, dostawała pieniądze, 

to wydaje mi się, że skoro miasto zleca, bo po to jest ten program współpracy                                

z organizacjami, żeby miasto nie musiało takich rzeczy robić, więc pakowanie miasta w tego 

rodzaju aktywność, jest jakby dyskusyjne co najmniej. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja dalej jestem oczywiście na stanowisku, żeby tutaj tego nie ograniczać. Mówiłeś, że ktoś 

chciał pozyskać pieniądze, złożył na jakieś działania wniosek i teraz chciałby kontynuować                              

w ramach tych innych. Ale tak jak mówię, tutaj jest złożenie wniosku, zrealizowanie, złożenie 

sprawozdania, rozliczenie, zakończenie. Projekt się kończy, prawda. I teraz może być dalej to 

samo działanie, projekt może tak samo się nazywać. Załóżmy, że ta sama osoba jest 

inicjatorem, ale tylko jako ktoś, imię i nazwisko danej osoby, nie jako instytucja, no 

oczywiście wspierana przez jakieś inne osoby, bo to musi być jeszcze jakaś lista osób, która 

popiera. Postanowi rozpocząć mniej więcej to samo działanie, bo to nie zawsze musi być to 

samo działanie, może być jeszcze rozszerzone o jakieś inne działania, może być 

zmodyfikowane, to ja to uważam jako coś innego. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czy nasi konsultanci jakieś zastrzeżenia zgłaszają w tym punkcie? Macie tu jakieś swoje 

własne postulaty, co warto byłoby w tych celach umieścić? Jakieś wyłączenia. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Jeżeli mogę wyrazić swoje osobiste zdanie, to moim zdaniem idea BO powinna być jak 

najbardziej otwarta, czyli tutaj ludzie powinni decydować o tym, co chcą robić. Powinniśmy 

postawić tylko takie ograniczenia, które umożliwiają nam realizację tego, co ludzie chcą 

zrobić, czyli powinniśmy zwrócić uwagę naszym mieszkańcom na pewne obiektywne 

trudności, które nam nie pozwalają tego realizować. Natomiast nie powinniśmy w żaden 

sposób ograniczać tego, czy oni, nie wiem, chcą się bawić, czy oni chcą co innego robić, czy 

oni chcą postawić huśtawkę... Mieliśmy wątpliwości co do stawiania wiaty nad Wieprzem, 

mieliśmy wątpliwości co do różnych rzeczy, które były w BO, ale jest to wybór naszych 

mieszkańców i tutaj jeżeli nasi mieszkańcy mówią: po co wiata? No to może wpłyniemy na 

to, że w głosowaniu będzie brało udział nie 6%, ale może 10, czy 15, czy 20. Może kwestia 

zrobienia formy głosowania bardziej dostępnej dla mieszkańców, bo nie każdemu się chce 

przyjść do Urzędu. Czyli trzeba popracować nad tym, żebyśmy stworzyli mechanizmy 

ludziom, po to, żebyśmy ich włączali w te decyzje, jeżeli mamy to robić. Natomiast nie 

ograniczajmy im inwencji, tego co oni chcą realizować, co oni mogą realizować, bo oni 

decydują o tym w momencie głosowania. Czyli czy przyjdzie 100, czy 200, czy 500 osób, 

jakaś tam większość wyraża swoje zdanie i powinniśmy to szanować. 
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Radna ANNA KUSZNER 

Ja chciałam jeszcze tylko odnieść się może i uzupełnić, gdyż uważam, że mieszkańcy poprzez 

realizację różnych działań, jednych może bardziej trafionych, drugich może rzeczywiście nie, 

uczą się, krótko mówiąc. I rozumiem, że możliwe, iż następne projekty będą dużo lepsze, 

będą brali pod uwagę to, co nie zadziałało, bo to nigdy nie jest w jakiejś złej wierze, że to 

wiedzą albo można coś od razu przewidzieć. Uczymy się na tym co robimy, poprzez 

działania. Także też tak uważam, że nie można ograniczać. Budżet Obywatelski też nie działa 

tak długo i on nie jest idealny, ale trzeba będzie się nieraz jeszcze pochylić, może jakaś 

ewaluacja i ewaluacja jest tu niezbędna tak naprawdę do tego. Bo z jednej strony są właśnie te 

sprawy budżetowe, pieniądze, takie rzeczy, gdzie później się okazuje, że jednak trudno to 

zrobić, trzeba brać pod uwagę. Mieszkańcy sami też się uczą. Przecież są świadomymi, 

mądrymi ludźmi, chcą robić naprawdę fajne rzeczy, niektóre może nawet wydają się szalone. 

To jest naprawdę ciekawy okres wtedy, jak jest dyskusja nad tymi projektami. Jedni są za, 

drudzy przeciw. I myślę, że ta frekwencja też się podniesie z czasem. Dajmy ludziom czas. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja tutaj mam jeszcze dwie takie propozycje, ponieważ przeglądałem bardzo dużo tych BO             

i powtarzają się tam dwa wyłączenia cyklicznie. I tutaj może do Pani prawnik, nie wiem, kto 

jest w stanie mi to rozwinąć: „Nie będą realizowane zadania, czy projekty będące wyłącznie 

dokumentacją projektową do zadania inwestycyjnego na mieniu niebędącym własnością 

miasta bądź realizowane przez inne samorządy” i jeszcze jedno: „(…) których istotą jest 

wyłącznie dokonywanie przez miasto czynności prawnej”. Czy takie zapisy mają u nas sens? 

Chciałem po porostu wiedzieć, czy to u nas miałoby zastosowanie? Czy były jakieś problemy 

z tym do tej pory? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W tej chwili nie mieliśmy chyba jeszcze takiego przypadku. (Wypowiedź radcy prawnego 

Grażyny Lisek z sali nie do odtworzenia.) No niekoniecznie, bo w projekcie może być 

zgłoszone przygotowanie dokumentacji. Tylko. To też jest jakieś dzieło, jakiś produkt, nie 

stanowi całości jako takiej. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

W funduszach sołeckich są dopuszczalne projekty realizowane na inwestycje. Tu jeżeli będzie 

projekt, będzie miał charakter zmaterializowany… No faktycznie nie będzie zadanie 

zrealizowane. No bo to będzie zbiór dokumentu projektowego, dzieło, które może być… 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Nie, ja bym uznawała, że jak będzie zadanie właśnie 

inwestycyjne, to wtedy i projekt i wykonanie, żeby nie było samego zadania „sporządzenie 

dokumentacji projektowej”. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) To jest tak jakby 

umowne wyłączenie, niewynikające z przepisów. Przepis tylko mówi, że faktycznie to 

powinno być jakieś zadanie zrealizowane, czy wykonano całość, że samo wykonanie projektu 

może spowodować, że nie będzie środków na realizację zadania. Może to pod tym kątem 

wyłączenie. No chyba żeby było tak, że dopuszczają miasta to grupowanie, że jeden jest np. 

sporządzenie projektu, a drugi np. wykonanie zadania i wtedy można łączyć te projekty. To 

Kraków coś takiego ma, że może połączyć do wspólnej realizacji projekt. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jeśli można, ja bym zaproponował rozwiązanie, które mi podsunęła Pani Skarbnik, że może 

powinniśmy zawrzeć zapis w naszym regulaminie, że to musi być całość, że musi być coś 

skończone, od początku do końca, całość. Jeśli tak to ubierzemy, to wyłączymy z automatu 

sam projekt, powiedzmy wymiana żarówek, czy coś takiego.  
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Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

A to drugie, które Pan cytował, to wyłączone czynności prawne. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Proszę o pomoc, żebyśmy określili jak tu mielibyśmy sformułować tą naszą wytyczną 

odnośnie całości, że wymagamy od projektu, żeby był projektem na wykonanie jakiejś 

całości, a nie tylko jej fragmentu. Jak to nazwać Pani mecenas? 

 

Radny JACEK RTCHÓRZ 

No tutaj to już za daleko, bo np. projekt 1-go Maja, który jest etapowany… To nie możemy        

w tę stronę pójść. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Jeżeli można, bo mamy jeszcze etap oceny tego, mamy komisję, mamy odwołania i mamy 

jakiś taki moment, jeżeli uznajemy coś za nieskończone, czy mamy wątpliwości, to pytamy 

wnioskodawcę, czyli jeżeli nie wyrzucamy tej naszej uchwały, na której do tej pory 

pracowaliśmy, no to ta uchwała zawierała pewne elementy umożliwiające doprecyzowanie, 

domknięcie, dopięcie etc. i nie wiem, czy istnieje potrzeba takiej kazuistycznej regulacji jaki 

ma być projekt, żeby nie okazało się, że ktoś po prostu będzie się zastanawiał nad tym, czy 

dany projekt to jest właśnie taki, jaki my oczekujemy, czy nie. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tak właśnie, nie komplikujmy tego regulaminu, bo będziemy czytać i po prostu wiele osób 

się zniechęci, nie przebrnie przez sam regulamin. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Chciałbym przybijać troszkę do brzegu. Więc tak: zgadzam się z argumentacją w odniesieniu 

do tych projektów NGO. Ciekawa uwaga związana tutaj z tymi częściami, to co Pani 

Skarbnik i Pani mecenas mówiły, a Naczelnik potwierdził, że w obecnym regulaminie 

dysponujemy narzędziami do eliminowania tego rodzaju powiedzmy niepożądanych 

projektów. Niemniej jednak chciałbym, żebyśmy jednak zapisali ten zakaz projektów, które 

są wykorzystywane do komercyjnej promocji podmiotu innego niż miasto. I z tym Państwo 

się zgadzacie, tak? Świetnie. Jedyne wyłączenie explicite jakie byśmy zrobili w tym 

regulaminie, to właśnie wyłączenie tych projektów o charakterze komercyjnej promocji 

podmiotu innego niż miasto. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Jeżeli mogę. Do tego określenia „komercyjne” trochę się przyczepię, dlatego że możemy 

sobie wyobrazić sytuację, że jeżeli zostawimy ten zapis „komercyjne”, to np. Budżet 

Obywatelski może służyć do promowania partii politycznej, jakiejś innej tego typu 

organizacji, która oczywiście nie ma charakteru komercyjnego, ale … (Wypowiedzi z sali nie 

do odtworzenia.) Wyrzucimy „komercyjne” i to załatwi sprawę. Dziękuję.    

                       

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Rzeczywiście, jeśli wyrzucimy to słowo „komercyjne”, to nam to załatwi sprawę                               

w odniesieniu właśnie do innych przypadków, które niekoniecznie komercji służą, a nie mają 

nic wspólnego z promocją miasta, bo chodzi nam o promocje miasta tylko i wyłącznie. 
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Przewodniczący zarządził 10-minutową przerwę 

 

Po wznowieniu posiedzenia 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jesteśmy w punkcie „Projekt”. Mieliśmy tutaj kilka tematów do omówienia. Minimalna liczba 

popierających, to co mamy w obecnym oczywiście… Pytanie: czy pozostawiamy te 25 osób 

popierających? (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) Dobrze, czyli pozostawiamy to bez 

zmian. Pozwólcie Państwo, że to zapiszę, żebyśmy mieli. Kolejna sprawa, pozwolę sobie, 

wniosek naszego Klubu o uzupełnienie regulaminu o przepisy związane z RODO, bo tam 

mamy do czynienia z danymi osobowymi. Pani mecenas zgadza się, że to powinno w naszym 

regulaminie być, prawda? Przynajmniej jakaś wzmianka na ten temat. (Wypowiedź radcy 

prawnego Grażyny Lisek z sali nie do odtworzenia) Zgoda na przetwarzanie, wskazanie 

administratora itd. To też dopiszę. To teraz sam opis projektu. Proszę Państwa, czy Państwo 

zgłaszacie jakieś uwagi co do opisu samego projektu? 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Tutaj mamy w tym naszym obecnym regulaminie, że koszt realizacji jednego projektu nie 

może przekraczać 50% kwoty określonej w regulaminie, no i nad tym musimy się teraz 

zastanowić, no bo z 400 robi się 200, tak? Więc ja jestem za wykreśleniem tego procentu.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Co Państwo sądzicie na ten temat? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My na  początku byliśmy za utrzymaniem, bo mogą być ciekawe, duże projekty i żeby tego 

nie ograniczać. Ale co jeśli mamy teraz mniej pieniędzy, a ktoś naprawdę napisze fajny duży 

projekt i zdobędzie głosy, to też może zlikwidujmy to ograniczenie. Zostawmy mieszkańcom 

decyzję w takim układzie. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Wtedy może się pojawić jeden duży projekt zjadający całość tego co mamy… (Wypowiedzi      

z sali nie do odtworzenia) No i wtedy może być tak, że będzie tylko jeden rzeczywiście do 

realizacji, jeżeli wygra. No trzeba by się było nad tym zastanowić. Oczywiście to nie jest nic 

złego. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No takie ryzyko istnieje. W związku z tym, że mamy podzielone głosy, ja uważam, że 

powinniśmy jednak utrzymać jakieś…, niekoniecznie 50%, chociaż inaczej się nie da, jakieś 

ograniczenie, żeby prowokowało to powiedzmy większą liczbę projektów i dawało szanse na 

większą liczbę projektów, ale znowu przy tym ograniczeniu kwotowym, to niewiele będzie 

można rzeczywiście zrobić. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ten projekt przebudowy ul. 1-go Maja, tutaj chciałem zapytać kogoś z Urzędu Miasta, jaka to 

była kwota? Szacunkowo – ile tam było? 400, 300 parę, tak? To były takie kwoty? Dobrze 

pamiętam, czy nie? 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 
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Radna ANNA KUSZNER 

To ja mam jeszcze pytanie, czy jeszcze są takie sytuacje, że projekt jest napisany i jest jakaś 

kwota określona i czy zawsze później mieści się w tej konkretnej kwocie, czy po prostu 

okazuje się, że wzrasta? 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że to będzie w dalszej kolejności. Właśnie kwestia 

przekroczenia budżetu, dopuszczenia do przekroczenia budżetu itd. To później będziemy                

o tym mówić. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Mnie się wydaje, że jeśli zwiększymy frekwencję, to naprawdę będzie duża decyzja 

mieszkańców miasta i przy tych mniejszych kwotach… No ktoś podejmuje ryzyko, jeśli ktoś 

napisze tak duży projekt, ryzykuje, że tak dużo osób nie zagłosuje, a jeśli to będzie tak super, 

tak ciekawy projekt, że naprawdę większość zagłosuje, to dlaczego mamy nie realizować 

jednego projektu? Bo tak jak mówicie, może być coś ciekawego, a rozdrabniamy się na 

mniejsze rzeczy tylko dlatego, że jest ograniczenie na tej małej kwocie.  

  

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ludzie mogą też projekty etapować. Jeżeli mamy takie 

liniówki jak np. przywołana ul. 1-go Maja, to też ją możemy podzielić na odcinki, realizować 

w trzech budżetach, jeżeli ktoś ma zamysł zrobić ten, a nie inny projekt. Czyli tutaj jakby 

ograniczając kwotę, dopuszczamy więcej niż jeden projekt do realizacji w ciągu roku, bo 

jeżeli mamy ograniczenie, to muszą być przynajmniej dwa w tym naszym BO. Natomiast jeśli 

puścimy na całość, to wtedy nam jest łatwiej zrealizować być może, bo  jest to jeden projekt, 

jedna dokumentacja, jedno zadanie, natomiast w jakiś sposób ograniczamy wybór ludzi,                   

a wydaje mi się, że ten wybór powinien być jak najszerszy, powinno być jak najwięcej tego 

typu działań. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Krótko mówiąc, zwiększamy szansę na realizację w ogóle projektu… 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Znaczy zwiększamy szansę na realizację projektu, natomiast więcej osób odchodzi 

zniechęconych, bo ich projekt nie przeszedł. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Nie wiem, czy ja rozumiem argumentację, bo i tak złożymy ileś projektów, więc decyzja 

mieszkańców, zagłosują na mniejsze, na większe, na te, które im się podobają. Więc nie 

powiedziałaby tutaj, że ograniczamy wybór. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Nie, chodziło mi o jedną rzecz, powiedzmy, że suma mieszkańców, którzy zagłosowali na 

pozostałe projekty może być większa niż tych, którzy zagłosowali na jeden projekt, a mimo to 

wybieramy jeden, czyli może być tak, że … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Zgadza 

się, tylko że na ten mogło zagłosować 301 osób, a na kolejny 300, na kolejny 299 itd., czyli to 

sumarycznie więcej osób będzie bez reprezentacji projektu w BO. To tylko o tym 

powiedziałem, ale to mówię na poboczu dyskusji. 
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Wolałbym, żebyśmy już szli za ciosem, bo w sumie odroczenie tego do następnego …, 

odroczenie tej decyzji niczego nie zmieni, bo tylko odroczymy kłopot, ale nie unikniemy 

podjęcia decyzji. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Jak mówię, nie jestem pewny, ale byłbym za zdjęciem tych 50%, zobaczylibyśmy jak to  

wygląda, bo naprawdę wyjdą tylko takie projekty…, no 200 tys. to jest …, ja nie wiem w tej 

chwili, tak jak mówisz sama – plac zabaw, jest 300 i jest koniec, tak? Zdejmijmy to. Jeśli 

wyjdzie z tego coś złego, to w przyszłym roku będziemy mieli jakiś tam punkt odniesienia, że 

jednak to jest zły pomysł, musimy coś zmienić. Bo tak to utniemy, zostaną jakieś takie 

naprawdę drobne, nie wiadomo do czego potrzebne… Nie, no może potrzebne, nie wiem, to 

źle zabrzmiało, ale … 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tutaj nikt nie miał niczego złego na myśli.  

To może zróbmy inaczej. Mamy dwie argumentacje. Pierwsza to taka, że za 400 tys., czy 200 

tys. niewiele można zrobić. Trzy argumentacje, przepraszam. Druga argumentacja radnej 

Pasikowskiej, że w końcu na projekt głosuje jakaś grupa ludzi, jeśli to jest przewaga, to tak 

jest wola mieszkańców, taka jest demokracja i trzeba się z tym pogodzić. Trzeci argument 

Naczelnika taki, że łączna suma tych głosów oddanych na projekty, które nie będą 

realizowane, mogą zniechęcać ludzi, mogą działać demotywująco w ogóle do uczestnictwa                

w BO. To może zróbmy inaczej. A jeszcze czwarty, ten mój, że może dojść do sytuacji, że 

jeden projekt zdominuje w ogóle cały budżet. Ale znowu kolejna argumentacja, że łatwiej 

będzie zrealizować, bo tylko jedną rzecz będziemy realizować. To może zróbmy rzeczywiście 

eksperymentalnie taki zapis, że wprowadźmy ograniczenie maksimum na jeden projekt, ale  

w wysokości 75%. Wtedy w relacji do tych 400 tys., już można się zmieścić z czymś dużym, 

a jednocześnie możemy się zmieścić z jakimś drobiazgiem. I zobaczymy jak to nam zadziała    

i ewentualnie tylko ten jeden punkt byśmy mieli do zmiany po uzyskaniu odpowiedzi jak nam 

to rzeczywistość zweryfikuje. Taka jest moja propozycja w tej chwili takiego kompromisu. 

Co Państwo sądzicie o tych propozycjach? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Możemy przyjąć taki kompromis. Myślę też, że jest mało prawdopodobne, że to będzie taki 

projekt, że weźmie cały budżet, no to musi być naprawdę ciekawy projekt, żeby większość 

zagłosowała. Ale możemy spróbować zostawić jakiś margines, żeby nie zniechęcać, gdy 

rzeczywiście jakiś super pomysł odbierze chęć do głosowania może na inne projekty. To 

może rzeczywiście jest pomysł, żeby jakiś margines zostawić. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja mam jeszcze jeden argument przemawiający za takim rozwiązaniem. Bo załóżmy, że ktoś 

chce zrealizować plac zabaw, to pochłonie powiedzmy 300 tys. z naszych tych 

przykładowych 400. Ale z drugiej strony mieszkańcy, o których mówiłaś, chcą zrobić te 

szafki w szkole, to będzie mniej niż 100 tys. i oni by się akurat złapali na to, prawda? Wtedy 

można byłoby to zrealizować. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Czyli rozumiem, jeśli powiedzmy wygrywa projekt 300 tys., a drugi projekt ma powiedzmy 

150 tys., czyli on odpada, bierzemy następny, który ma sto parę – odpada i schodzimy… 
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Za chwilę o tym będziemy rozmawiać, bo ten sam problem będzie konsekwencją jakby 

innych elementów, nie tylko tego podziału, bo to niezależnie od tego, czy będzie 50, czy          

w ogóle nie będzie 50, to ciągle będziemy się z tym zderzać. Więc tak, czy inaczej będziemy 

musieli decyzję w tej kwestii podjąć, ale to w kolejnym punkcie, jeśli Państwo pozwolicie. 

Więc żeby zamknąć ten temat, zgadzacie się z takim kompromisem? 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

To jeśli będzie taki podział, to może też trzeba zrobić podział tych projektów? Ja powiem 

szczerze, że nie wiem, bo też nie chcę tego bardziej dzielić, ale… 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Rozumiem, że to są dalsze punkty. Ja uważam, że powinniśmy mieć bardzo jasno określony 

procent, np. przekroczenie 5% danej kwoty, jeśli przekroczę te 5%, to niestety, projekt spada, 

mimo że uzyskał największą ilość głosów, ale przekroczył dozwolone w regulaminie 5% 

przekroczenia tego budżetu, tych 75%. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Na razie ustalamy te elementy, do których być może wrócimy później, żeby je skorygować, 

dlatego je zapisuję, żebyśmy to mieli. Może na roboczo przyjmujmy, proponuję taki podział 

właśnie, ten limit 75% wartości budżetu dla projektu, żeby dać szansę też innym mniejszym 

projektom. (Wypowiedź radnej Beaty Pasikowskiej z sali nie do odtworzenia.) Za chwilę 

będziemy o tym rozmawiać, bo to nie ma znaczenia, czy będziemy wprowadzać limit, czy nie 

będziemy. No bo ktoś złoży projekt na kwotę, załóżmy, że mamy te nasze przykładowe 400 

tys., złoży ktoś projekt na 399,99999, w ocenie merytorycznej okaże się, że to jest 

niewykonalne za takie pieniądze, więc wróci do korekty do autora. Autor skoryguje, zmieni 

zakres prac itd., zejdzie na – powiedzmy – 350, czy 360. W porządku, przyjęliśmy projekt.                                         

I znowu pojawia się problem, zostaje nam reszta w budżecie, więc musimy wziąć jakiś inny 

do realizacji albo podjąć decyzję, za chwilę będziemy ją podejmować, co z tą resztą zrobić. 

To jest jedna rzecz. I nie uciekniemy od tej decyzji. Kolejna sprawa jest taka, że dobra, przez 

ocenę merytoryczną przeszło, jest potencjonalna wykonalność, tzn. potencjalna wykonalność 

tego, ogłaszamy przetargi. Naraz się okazuje, że najniższy przetarg to jest 400,1. (Wypowiedź 

z sali nie do odtworzenia.) Dobrze, to mamy cały budżet wolny. I co dalej? Więc tak jak 

mówię, od tego problemu nie uciekniemy, ale chciałbym tak systematycznie to zrobić, 

żebyśmy się nie pogubili, najwyżej wrócimy do tego punktu. Na razie … chciałbym utrzymać 

ten punkt. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Miejmy nadzieję, że go utrzymam. Właśnie, to jeszcze wcześniej o tym mówiłam, że co 

prawda to już jest niewielka…, już na pewno w jakiś sposób bardziej ogranicza, ale jeżeli się 

okaże w trakcie przetargu… No bo może się tak zdarzyć, że budżet nie zostanie cały 

wykorzystany i później się okaże, że ten pierwszy projekt …, okazuje się przy przetargu, że 

potrzeba więcej pieniędzy, żeby go zrealizować, no i za niższe się nie da, bo jest to rynek                

i różne są elementy takie, które mówią o tym, że no niestety nie da się. To jest życie i to  się 

zdarza. I teraz co z resztą pieniędzy? Może tę resztę pieniędzy wtedy przeznaczyć właśnie na 

to. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Czyli nie jestem w tym punkcie? (Wypowiedź            

z sali nie do odtworzenia.)  
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PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To proponuję, żebyśmy na roboczo zapisali sobie ten warunek, a potem najwyżej do niego 

wrócimy, w świetle już innych ustaleń, bo tak to się zapętlimy. Więc ja, tak jak 

powiedziałem, na roboczo zapisuję ten podział 75% - 25%. Pani Skarbnik, Pani mecenas, 

Panowie Naczelnicy, jakieś zastrzeżenia do tej propozycji tutaj? Chodzi o to, że jeśli macie 

jakiś pomysł, to wesprzyjcie nas. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Czyli rozumiem, 

że nie ma. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) A że bez limitu. Tutaj argumentacją 

przemawiającą za tym limitem jest … . (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Zawsze jest 

takie ryzyko. Ja powtarzam, przyczyną wypadków drogowych nie jest to, że ktoś jest 

nieostrożny, tylko dlatego że w ogóle wsiadł do samochodu za kierownicę i zaczął jechać. 

Dlatego pewnych rzeczy nie unikniemy, zawsze jest takie ryzyko i nie uda się tego uniknąć. 

Chodzi tylko o to, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, żebyśmy nie doprowadzili do 

sytuacji, kiedy jeden silny podmiot zdominuje cały BO, żeby takie szafki, które są potrzebne 

przecież dzieciom, żeby one nie wypadły właśnie z powodu dominacji jednego podmiotu. 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Ale można to rozwiązać tak, żeby była.                             

W dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii można to zorganizować. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ja będę broniła tej sytuacji w szkołach. Więc szukajmy rozwiązań prawnych, opiszmy jakoś 

tą dostępność, że dla nas „ogólnodostępna” to już jest to, że np. 100 osób będzie mogło z tego 

skorzystać, to już jest „ogólnodostępna”. (Wypowiedzi z sali: Nie.) Nie? Ale w każdym razie 

my jako Klub PiS-u nie podpiszemy żadnego regulaminu i nie zagłosujemy, jeśli nie będzie 

tam szkół i innych placówek. Także mamy prawników, szukajmy rozwiązań problemu 

„ogólnodostępności”.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Nikt szkół nie wyłącza, tyle tylko, że pojawił nam się problem definicji „ogólnodostępności”. 

To tylko tyle. Tylko i aż. Ja też, dlatego że szkoły trzeba wspierać, tym bardziej, że szkoły         

i tak są biedne. (Wypowiedź radnej Beaty Pasikowskiej z sali nie do odtworzenia.) 

Oczywiście. Dobrze. Więc tak: zapisałem na roboczo te maksymalne 75%. Jedziemy dalej.      

W stanowisku naszego Klubu zapisane mam, na co też zwracałem uwagę na prezentacji, że              

w wycenie tego projektu przez autora, powinno być uwzględnione, i tutaj przykładowo – 10% 

kosztów tego właśnie przygotowania dokumentacji przetargowej itd. Zryczałtowane.                   

W jednym przypadku będzie więcej, w innym przypadku faktycznie będzie mniej, niemniej 

jednak, żeby podnieść świadomość obywatelską ludzi, że coś takiego istnieje, że to jest koszt. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My tu mamy taki pomysł jednak na wprowadzenie kolejnego etapu przy składaniu tych 

projektów. Ponieważ nie jesteśmy zdania, żeby utrudniać mieszkańcom składanie wniosków, 

bo nie każdy będzie w stanie wyliczać przygotowanie przetargów, koszty zryczałtowane. 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Wartości całego projektu? (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) Bo nasz pomysł był jednak taki, żeby te projekty przeszły jakąś weryfikację           

w Urzędzie Miasta i żeby pewne wyliczenia jednak były przygotowane przez miasto                      

i zaproponowane wnioskodawcom. Czy wnioskodawcy to uwzględnią, to jest ich sprawa, ale 

powinni wiedzieć, że jeśli mają pomysł na, nie wiem, plac zabaw, to oni nie muszą wiedzieć, 

że trzeba tam zrobić, nie wiem, przekopy, coś podłączyć, bo oni mogą takiej wiedzy zupełnie 

nie mieć. Ale o czym mowa? O tym mowa, że nie możemy obciążać mieszkańców tym, że 

oni nie będą wiedzieli, że pewne koszty powinni uwzględnić, o czym nie wiedzieli, że 

powinni to zrobić i później ich projekt przepada, bo przekroczył dozwolony budżet, bo nie 

byli świadomi, że takie podłącze trzeba zrobić, takie i takie. Ja uważam, że Urzędnicy Miasta 
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powinni mieć konsultacje i podjąć wyliczenia, które są adekwatne dla danego projektu i to 

powinno być obowiązkowe dla każdego projektu, tak żebyśmy potem nie mieli sytuacji, że 

one przekraczają budżety tak drastycznie. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Czy Urzędnicy są w stanie określić koszty danego projektu? Potem będzie wina urzędników, 

że koszty projektu zostały źle oszacowane, a rynek zweryfikował to. Ale to nie pójdzie na 

rynek, tylko pójdzie na urzędników. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tzn. ja jestem w stanie zrozumieć, że założymy 10%, bo się rynek zmieni. Także ceny się 

zmienią. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Nie, nie, nie kochanie. Albo jest 30 w dół albo jest 40 i 60 w górę. Taki jest rynek. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ale Państwo mają doświadczenia z realizacji projektów, doskonale widzą jak jest 

niedoszacowane, jak przewyższają koszty założone przez beneficjentów i naprawdę musimy 

jakoś wspomóc piszących projekty, żeby nie było takich sytuacji. Państwo mają dużo  

większą wiedzę, co jest potrzebne i co trzeba w tym projekcie uwzględnić, czego mieszkańcy 

mogą nie wiedzieć. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Mówimy o dwóch różnych rzeczach: mówimy o faktycznie poniesionym koszcie i mówimy                     

o walorze edukacyjnym. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Ale ja mówię o walorze 

edukacyjnym i te 10%, czy 5%, czy 1,5 % właśnie temu służy, żeby ludziom uświadomić, że 

to nie jest tylko zakup huśtawki, tylko są jeszcze dodatkowe koszty związane z realizacją 

projektu. Cały czas ubolewamy i w telewizji, we wszystkich mediach ubolewają nad niską 

świadomością obywateli. Jednocześnie nic nie robimy w tym kierunku, żeby tą świadomość 

podnieść. Takie skromne 10, 5, czy 2%, w ogóle uświadomienie takich kosztów jest walorem 

edukacyjnym. I to nie chodzi o dokładne wyliczenia tego, że Naczelnik jeden czy drugi 

spędził 2,5 godziny za stawkę godzinową taką i taką nad przygotowaniem tej dokumentacji, 

tylko zaznaczenie, że w ogóle zaznaczenie, że są dodatkowe koszty, a nie tylko to, co ktoś kto 

ma nikłą wiedzę, zakładam, albo niepełną, może lepiej, niepełną wiedzę o realizacji projektu, 

zwłaszcza przez jednostki budżetowe, żeby uświadomić mu, że poza, no tak jak w naszym 

przykładowym placu zabaw, nie wystarczy kupić huśtawki, żeby zrobić plac zabaw, jest 

jeszcze szereg innych kosztów i to ma … (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Nie, to nie 

jest ważne, czy to wystarczy, czy nie wystarczy, to ma mieć jedynie walor edukacyjny, żeby 

ludzie to uwzględniali, nic poza tym. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.)  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

My stoimy na stanowisku, że te projekty nie mogą być obciążeniem dla miasta drastycznie 

wyższym niż to co założył wnioskodawca. Ok, walor edukacyjny. Ja nie wiem, czy 10% 

pokryło koszty, które ponieśliśmy na budowę stadionu. Czy to było 10% wartości tego 

projektu. Więc ja uważam, że powinna być jakaś konsultacja po stronie Urzędu, żeby 

przynajmniej podpowiedzieć wnioskodawcom, co powinni uwzględnić. Ja uważam, że 

Urzędy powinny być otwarte i ja sobie nie wyobrażam, że 10% załatwia nam sprawę.                   

A potem martwimy się, że budżet przekracza założone… 
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Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.      

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Nie, ale problem mamy też troszkę gdzie indziej, bo mamy też parę lat doświadczenia           

w realizacji BO i mieliśmy różnego rodzaju sytuacje. Mieliśmy sytuacje takie, kiedy nasz 

szacunek był prawidłowy, nieprawidłowy był wnioskodawcy i wnioskodawca twierdził, że 

jego jest prawidłowy i tutaj mamy patową sytuację. Mieliśmy też sytuacje takie, kiedy                    

z naszego punktu widzenia wydawało się to naprawdę dobrze wyszacowane i to był z tego 

samego roku budżet, o ile dobrze pamiętam, natomiast życie pokazało, że nie 

doszacowaliśmy, ponieważ jest jakiś element, niekoniecznie inflacji, ale jakiś taki po prostu 

specyficzny element, który pojawia się na rynku, który wpływa na koszty, którego my po 

prostu nie widzimy w danym momencie, bo on się wydarzy za rok. Pamiętajmy, że mamy też 

rok pomiędzy wyborem projektu a realizacją, czyli gdybyśmy wybierali projekty na początku 

roku, a realizowali je na jesieni, bo wtedy zazwyczaj jest dokumentacja gotowa, to po prostu 

na rynku mogą się wydarzyć różne rzeczy i tutaj mamy z tym kłopot. Natomiast zgadzam się 

z tym, że w pewnych prostych projektach, brakowało tego elementu, o którym mówimy, czyli 

z punktu widzenia naszego mieszkańca ustawienie ławki polega na tym, że ją kupujemy. 

Natomiast z punktu widzenia Urzędu jest to zamówienie usługi, polegającej na ustawieniu 

ławki. Czyli jeżeli ktoś wejdzie na internet i popatrzy, że ławka kosztuje 200 zł, to my jej za 

200 zł nie postawimy i taki samouczek, że trzeba uwzględnić, nie wiem, czy 10%, czy np. 

jakieś przykładowe koszty, czy coś takiego i wrzucenie tego na stronę, myślę, że to bardzo 

dobry pomysł i warto by było powalczyć o to,  żeby tak wartościowo do tego podejść, żeby po 

prostu pokazać, że dolicza się takie koszty, że to nie działa w ten sposób, jak w budżecie 

domowym.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Ja może posłużę się tutaj przykładem BO dla miasta Lublina, jak to jest realizowane. Mówiąc 

szczerze, zdarzało mi się kilkukrotnie zgłaszać projekty i nawet wygrywać, jeżeli chodzi o ten 

budżet i na stronie w załączniku do BO Miasta Lublina jest taki cennik miejski, który 

pokazuje najbardziej typowe pozycje, koszty, np. mamy w zakresie flory i fauny: krzew 

liściasty  40 zł, tj. wiadomo jakiś tam ogólnie przyjęty, oczywiście tych pozycji w zakresie 

flory i fauny jest kilkanaście, w zakresie infrastruktury mamy: ulepszenie drogi gruntowej 

poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego – 55 zł, jeżeli chodzi o gruz betonowy – 40 zł, 

ustawienie stojaka rowerowego – 350 zł itd. Mamy tych pozycji w zakresie infrastruktury 

jako tych najbardziej pożądanych przez obywateli, kilkadziesiąt pozycji. Mamy jeszcze 

kategorię oświetlenie, bezpieczeństwo, mała architektura, mamy tutaj zakup i montaż –               

1000 zł, sport itd. Co ważne, jeszcze przy zgłaszaniu przez internet mamy wskazanie, że do 

projektów inwestycyjnych należy doliczyć 5% na koszt projektu. Myślę, że to załatwia 

sprawę, tylko trzeba to opracować na każdy rok i realizować. Dziękuję bardzo. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Ja uważam, że ze względu na odległość do Lublina, to te ceny nawet mogą być bardzo 

porównywalne i adekwatne do naszych. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To jest bardzo dobry pomysł, bo już daje pewien obraz, ale też uważam, że powinny być takie 

rzeczy, o których Państwo wiedzą, że jak się, nie wiem, utwardza chodnik, to trzeba jeszcze 

wziąć …, żeby w tym cenniku to było. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie. Bo jeśli ktoś 

robi projekt inwestycyjny, czy jednak nie powinno być takiego obowiązku, żeby wcześniej 

sprawdzić z miastem, czy np. tam nie ma kosztów kanalizacji, bo to dochodzi potem, czyli 
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żeby przy projektach inwestycyjnych zrobić jakąś konsultację z miastem, co do potrzeb, które 

są wokół tego. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No właśnie problem w tym, że akurat tego wymagania, o którym przed chwilą powiedziałaś, 

nie możemy wpisać w regulaminie, bo nie ma jak wpisać, natomiast możemy zrealizować te 

rzeczy, o których mówił Naczelnik… (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Ale tu Beata 

mówi o tym co wcześniej, na etapie przygotowania projektu. Ale właśnie, bo tego nie 

dopowiedziałem, bo nie doszedłem do tego momentu. Mamy coś takiego, w całym 

harmonogramie BO, mamy konsultacje, czyli taki element warsztatowy właśnie, więc                    

w połączeniu te wszystkie elementy, o których tutaj się dowiedzieliśmy, rzeczywiście dają 

mieszkańcowi narzędzie do w miarę, powiedzmy, realnego, realistycznego oszacowania 

kosztów inwestycji. Tylko że z tego wynikałoby, że w regulaminie nie uwzględnilibyśmy 

tego, co ja postulowałem, czyli te koszty 10-cioprocentowe, zryczałtowane, ten walor 

edukacyjny, ponieważ to rozwiązanie ma dużo wyższy walor edukacyjny. I tylko tyle, że               

w regulaminie, w mojej ocenie, tu Panią mecenas będę prosił o odniesienie się do tego, co za 

chwilę powiem, mianowicie jedyne co możemy zapisać w regulaminie, że w projekcie 

powinny być wykorzystane ceny podane w cenniku w tabeli. (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) No tak, żeby były uwzględnione, żebyśmy nie nakładali tego obowiązku, bo 

zaraz się zaczną telefony do Urzędu, czy ta tuja jest w tym punkcie tabeli, czy w innym 

punkcie tabeli. I wtedy znowu wylejemy dziecko z kąpielą, bo urzędnicy nie będą robili nic 

innego, tylko odbierali telefony w tym zakresie. Z jednej strony wydawać by się mogło to 

uzasadnione, z drugiej jednak, no jeśli to mieszkańcy chcą zrobić coś, no jednak troszkę …, 

no nie można wszystkiego na urzędników zrzucać, tym bardziej, że później i tak będzie ocena 

merytoryczna, natomiast zadaniem Urzędu, w mojej ocenie, jest to, żeby dostarczyć 

mieszkańcom wszelkie narzędzia i informacje niezbędne do samodzielnego przygotowania 

projektu w miarę realistycznego, a potem i tak będą oceny różnego rodzaju.  

 

Radna ANNA KUSZNER 

Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj w naszym regulaminie, bodajże §4 jest, że: „Budżet 

obywatelski miasta Lubartowa obejmuje następujące etapy – i pierwszy etap – 1) akcja 

informacyjno – edukacyjna z mieszkańcami, w tym spotkania z mieszkańcami”. Także tutaj 

to jest i dalej… 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

I chętni co chcą produkować te projekty na tym spotkaniu mogą się dowiedzieć o wszystkim, 

o czym tutaj rozmawialiśmy. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Tutaj pytanie do urzędników, jakby np. zorganizować raz w tygodniu, w jakichś godzinach 

przyjmowanie interesantów akurat w tej konkretnie sprawie, wtedy ludzie już by przychodzili 

z konkretnymi sprawami, w jakichś konkretnych godzinach, żeby tylko zracjonalizować, 

może chcieliby o coś zapytać…  

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Jeżeli można, bo wydaje mi się… Nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę. Każdy                             

z projektodawców, może przyjść zawsze do Urzędu i musimy podzielić ich na takich, którzy 

przychodzą i tych, którzy nie przychodzą. Czyli w sensie, że jeden wnioskodawca ma jakiś 

pomysł, przyjdzie najpierw zapytać, czy coś potrzeba itd., natomiast drugi wpadnie na 

pomysł, napisze, pozbiera głosy, w obawie przed urzędnikami, żeby mu nie zepsuli pomysłu 
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zawczasu, żeby to było jego itd. Także tutaj musimy wziąć pod uwagę te dwa aspekty, 

natomiast nie jestem pewien, czy powinniśmy to tak bardzo kazuistycznie zamykać w naszym 

regulaminie, bo mamy jeszcze ten element oceny. Jeżeli okaże się, że nasi mieszkańcy licznie, 

przekraczając 30% zagłosowali np. za remontem jakiejś ulicy, a my wiemy, że żeby 

wyremontować tę ulicę, to potrzebujemy, nie wiem, rzucić kanalizację, przebudować 

wodociąg itd. I wiemy, że tego nie da się zrobić w ciągu roku, to uważam, że to jest wtedy tak 

silne wskazanie dla radnych, że ta ulica wymaga remontu, że po prostu trzeba to robić                   

z głową i zrobić wszystko po kolei dokumentacyjnie w jednym roku i wrzucić to jako zadanie 

budżetowe po prostu. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Tak jest. Po prostu tak, żeby 

ten budżet służył wskazaniu tego, co ludzie chcą robić wcześniej, co później, natomiast tak, 

żebyśmy zapanowali nad tymi naszymi kosztami, żeby nie robić jednego, burząc drugie, czy 

mnożyć sobie dodatkowych kosztów. Także ten element mamy na ocenie, tak mi się wydaje, 

bo tak jak do tej pory działała ocena, tam był taki punkt, czy to koliduje, czy nie koliduje. To 

jeżeli wiemy, że mamy jakąś kanalizację, czy nasza spółka będzie kładła wodociąg, to 

koliduje. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To ja się jeszcze upewnię. Żeby nie było tak, że taki projekt odpada na poziomie oceny 

merytorycznej, bo ktoś nie doszacował i on w ogóle nie wszedł na poziom głosowania z racji 

niedoszacowania. Dla mnie to jest super to co Pan powiedział, że skoro mieszkańcy 

zagłosowali, a mówimy, że trzeba zrobić kanalizację, to to jest wskazanie dla radnych, to to 

jest bardzo mądre. Tylko czy tamten projekt tak naprawdę miał w ogóle szansę wejść do 

głosowania, skoro ktoś tego nie doszacował na tym etapie, on nawet nie wyjdzie z tej komisji. 

Tak mi się wydaje. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Będę bronił w tym momencie Naczelnika, bo tak jak sam powiedział, są dwie grupy autorów. 

W przypadku członka pierwszej grupy, to on i tak przyjdzie i się dowie. Natomiast ten drugi, 

to jemu nic nie pomoże. Ale z drugiej strony Rada będzie miała wskazanie, że tyle głosów 

zdobył projekt … (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.)  

   

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Wtedy na komisji następuje wskazanie, że należy go uzupełnić o a, b, c, d. I jeżeli on w tym 

momencie wykracza poza koszty, to możemy go zetapować. Jeżeli to jest np. ulica, która ma 

kilometr, to możemy to zetapować na 300 m. Jeżeli to ma sens w ogóle, a jeżeli nie ma, to 

powinniśmy tak na dobrą sprawę, jako ta komisja, która ocenia, powiedzieć, że przepraszamy 

bardzo, ale należy to zrobić tak i tak i bronić własnego zdania, bo czasami nam się nie udaje 

obronić zdania, które jest naprawdę właściwie i tutaj też musimy zachować zdrowy rozsądek 

pomiędzy tym wszystkim. No bo robienie etapowo kanalizacji jest możliwe, czy nawierzchni, 

ale pytanie, czy ma sens? Jeżeli mamy taką sytuację, że mieszkańcy chcą nawierzchni, to jest 

bardzo dobry przykład, a my wiemy, że pod spodem musimy, ale nas w tym momencie na to 

nie stać, bo będą, nie wiem, środki unijne albo będzie spółka w lepszej kondycji albo będzie 

się coś tam działo, to wtedy musimy potrafić też przekonać, że zrobimy, ale za dwa lata i nie 

w trybie BO, tylko w trybie normalnego zadania budżetowego, gdzie możemy  zrobić 

wszystko po kolei. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W wyniku tej dyskusji wyszło nam: zaczęliśmy od tego mojego postulatu, aby uwzględnić        

w kosztorysie 10% dodatkowych kosztów realizacji. Wynika z tego, że ten zapis przyniósł by 

więcej szkody niż pożytku. Więc wycofuję się z tego zapisu. Niemniej jednak wydaje mi się, 
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że powinniśmy już nie jako element regulaminu, tak jak tutaj padały sugestie, złożyć być 

może formalny wniosek Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do Burmistrza o właściwe 

przygotowanie na potrzeby każdorocznego BO takiej właśnie tabeli kosztów do wykonania 

wyceny i utrzymania w aktualności, czyli co roku trzeba by było ponieść jednak ten wysiłek           

i taką tabelę aktualizować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba byłoby też te informacje, 

szereg informacji właśnie o tych dodatkowych narzędziach, typu ta tabela, czy wsparcie 

urzędników uwzględnić, czy umieścić w materiałach informacyjnych dotyczących BO, 

podczas tej akcji promocyjnej, informacyjnej itd. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To jeszcze może dodamy do tej informacji case study. To by było też dobre, że pokazujemy 

jakieś dwa projekty, gdzie ktoś chciał chodnik, ale czegoś nie uwzględnił. Ktoś chciał coś 

innego. Krótko opisane jakieś przypadki, które niestety padły, bo ktoś źle doszacował jakieś 

koszty. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia) Tak dokładnie. Albo też tak jak mówię na 

przykładzie konkretnych projektów, które z jakichś racji nie miały szans na realizację. 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Tak, jakieś dwa przypadki, żeby ktoś mógł sobie 

przeczytać i wiedzieć: „O ja też o tym nie myślałem”. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Żebyśmy tutaj za dużo nie wrzucili. Bo wśród tych projektów, które ja oglądałem, to zwykle 

były z tych infrastrukturalnych, to albo place zabaw albo chodniki albo nawierzchnie. To             

w zasadzie tutaj musielibyśmy zostawić ocenie, które przypadki do tych przykładów 

należałoby wybrać, już zostawić ocenie odpowiednich urzędników, żeby to było optymalne, 

żeby to nie zamieniło się w siedzenie całymi tygodniami nad opisaniem, powiedzmy, dwóch 

milionów przypadków. Nie chodzi o liczbę, tylko właśnie te najbardziej typowe, bo z każdym 

rokiem mamy... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Żeby wiedzieli... (Wypowiedzi                

z sali nie do odtworzenia.) czy plac zabaw, czy nawierzchnia. Panowie Naczelnicy, co na ten 

temat sądzicie? 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Wydaje nam się, że pozostańmy przy samouczku. Pokażmy po prostu dorzucenie kosztów, że 

zrobienie chodnika wymaga kawałka dokumentacji, kawałka usługi, a zrobienie placu zabaw 

wymaga oprócz kosztów urządzeń, jeszcze zakup usługi montażu itd. Czyli zostawmy to na 

takim poziomie i pokażmy przykładowy koszt czegoś, jak to zrobić. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

O tym właśnie... Myślę, że to mieliśmy na myśli. Nikt nie mówi o jakimś precyzyjnym 

opisywaniu poszczególnych przypadków, bo i tak potem niefachowiec i tak tego nie odczyta, 

więc nie ma sensu na takim poziomie szczegółowości tego robić, z różnych względów. To 

jesteśmy zgodni co do tego. Ja zapisałem to w nawiasach, bo to nie wchodzi nam do tego 

regulaminu, że właśnie taka tabela kosztów, taki samouczek. Dalej. Koszt jednostkowy mamy 

już za sobą. Teraz kwestia tej wyceny w projekcie. Jestem autorem projektu, tworzę projekt               

i to w projekcie piszę, ten przykładowy plac zabaw, że chciałbym, żeby powstał tu i tu i to ma 

kosztować według mnie, autora powiedzmy 200 tys. zł. Moje pytanie jest takie: czy 

wymagamy, czy powinniśmy dodać, według Państwa, bo ja uważam, że powinno jednak coś 

takiego być. W przypadku takich projektów powinien autor dołączyć jakąś, przynajmniej 

jedną odpowiedź na zapytanie ofertowe, żeby nosiło znamiona czegoś wykonalnego, że to nie 

jest sufit, podłoga, wycena, bo komuś się wydaje. To wprowadzamy taki zapis: w przypadku 

inwestycyjnych wymagalność formalnej podstawy wyceny i trzeba podać przykład chyba, czy 
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odpowiedzi na zapytanie ofertowe, czy coś takiego. Jeszcze trzeba będzie to odpowiednio 

zredagować... 

 

Radna ANNA KUSZNER 

To też nie jest nic takiego naprawdę dziwnego. Tak naprawdę przy różnych wnioskach, jeżeli 

się składa też do różnych instytucji, czasami jest takie wymaganie. Oni na przykład 

wymagają, różnych rzeczy oczywiście, ale też złożenia np. trzech ofert. Ja póki co też nie 

spotkałam się z jakąś trudnością w związku z powyższym. Aczkolwiek firmy mogą nie chcieć 

zrobić tego za darmo, też tak bywa, bo to angażuje ich czas itd. Aczkolwiek myślę, że nie jest 

to niewykonalne, aczkolwiek ... Przy niektórych projektach, bo też zależy, jakie projekty 

miałyby to być. Bo może ... przy takich projektach, które się robi częściej, tych firm jest tutaj 

więcej, to może będzie prostsze. Ale przy jakichś projektach bardziej skomplikowanych, 

nowatorskich, będzie trudniejsze do realizacji, bo trzeba będzie wtedy znaleźć jakąś firmę, 

która tym się zajmuje. Może to stwarzać jakiś problem, aczkolwiek wszystko będzie zależało 

od projektu. Ale to jest dobry pomysł w sumie.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tylko potwierdzę, wpisałem w naszych tutaj wytycznych, że jest jako załącznik do projektu, 

wymagana jest, przykładowo, jakaś odpowiedź na zapytanie ofertowe, jakaś podstawa 

wyceny, żeby autor wykazał, że jest realne wykonanie tego przedsięwzięcia za taką kwotę, 

którą on wstawił jako wartość projektu. Czy Państwo się z tym zgadzacie? (Wypowiedzi             

z sali nie do odtworzenia.) Dobrze. Bomba. To jedziemy dalej, punkt 5 - Ocena projektu. 

Zapomniałam zapytać, czy jeszcze jakieś wnioski do samego projektu? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To znaczy my tu dosyć surowo podeszliśmy do kosztów utrzymania. Czyli stoimy na 

stanowisku, że to powinny być takie projekty, które naprawdę nie będą generować zbyt 

dużych kosztów utrzymania. Stanowisko naszego Klubu było takie, żeby to było około 10% 

wartości projektu. Teraz wiadomo, że jak projekt będzie droższy, to koszty będą większe, to         

i tak będzie bardzo dużo pieniędzy. Policzmy sobie jakie to są koszty od tych 400 tys. zł te 

10%, to też nam generuje koszty. To by zakładało pewną racjonalność pomysłów, które mają 

mieszkańcy i będą musieli ocenić koszty utrzymania. Ja powołam się tutaj na te solanki, które 

są pewnie ciekawym i fajnym pomysłem, ale wydaje mi się, że transport tej solanki                      

w przyszłych latach, czy utrzymanie tych miejsc, generuje bardzo duże koszty. Więc ja bym 

była tutaj surowa co do tego dalszego utrzymania. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Ja tylko chciałem zapytać czy to jest 10% rocznie, 10% za 5 lat … (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, bo z jednej strony zakwestionowałaś moją propozycję, 

żeby zmusić autora do uwzględnienia 10% dodatkowych kosztów … (Wypowiedź z sali nie 

do odtworzenia.) Moment, moment ja nie chciałbym się tutaj wdać w dyskusję, tu nie chodzi 

o to, że stawiam zarzut. Tylko dla mnie jakościowo to jest w zasadzie to samo, więc pytanie 

czy powinniśmy komplikować te … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Co do wartości      

i podstawy liczenia tak, tylko co do zasady, bo tutaj też muszę jako autor wymyślić ile to 

utrzymanie może kosztować. Dlatego proszę, może Panowie nas tu wesprzecie. Może Pani 

Skarbnik. 
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SKARBNIK MIASTA 

Jest fontanna, psują się dwie dysze wartości 40 tys. jedna i już mamy przekroczenie 10% 

kosztów o ileś tam dziesiątków tysięcy. Także tego nie da się. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Mówimy o kosztach eksploatacji. Zakładamy, że urządzenie będzie działało, natomiast jak 

coś się psuje, to jest naprawa tego, remont. Chodzi o koszty eksploatacji. 

 

SKARBNIK MIASTA 

No dobrze. Dla mnie jest to wydatek z budżetu. Jak go zwał, tak go zwał.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Może się zdarzyć, może się nie zdarzyć. Ja tutaj jeszcze do Tomka, bo Twoje 10% to było 

takie założenie, że może coś niedoszacowałam, źle policzyłam i tak do końca nie wiemy 

jeszcze, czy to będzie mi potrzebne, czy nie. A mi się wydaje, że jeśli założymy jakieś koszty 

utrzymania takiego codziennego, bardziej koszty eksploatacji tego miejsca, to też zawęzimy, 

znaczy ograniczymy takie może pomysły, które znacząco przekroczą koszty samego projektu. 

Na tej zasadzie. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

No ale ja myślę, że faktycznie mieszkaniec nie będzie wiedział, jakie są koszty utrzymania. Ja 

uważam, że to później .... Urząd Miasta może jakoś określić to. Ja nie wyobrażam sobie, 

żeby... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Dlatego moim zdaniem te pomysły muszą być racjonalne. Jeśli to jest wiata, to możemy 

założyć, że trzeba ją oświetlić, posprzątać. Czy jest to toaleta miejska... (Wypowiedzi z sali 

nie do odtworzenia) O koszcie utrzymania w kolejnych latach. Ja uważam, że to powinno być 

jakoś brane pod uwagę w tych projektach. Nie wiem, jak to rozwiązać, ale dobrze byłoby                   

o tym myśleć. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Myślę, że koszty utrzymania w tych projektach, które polegają, nie wiem, na budowie 

chodnika, nawierzchni, czy placu, one są gdzieś tam dla nas marginalne i nie mają znaczenia. 

Ale przywołane tężnie, gdzie mamy dowożenie solanki, gdzie mamy puszczanie wody, gdzie 

mamy filtrowanie itd. Albo komuś przyjdzie do głowy rower miejski, którego utrzymanie 

kosztuje 150, do 200 tys. zł rocznie. To w tym momencie uważam, że jednak projektodawca 

musi zdawać sobie sprawę, że nie mówimy o zakupie roweru. A jeżeli on sobie z tego sprawy 

nie zdaje, to powinniśmy mu to uzmysłowić na etapie tej wstępnej weryfikacji, tej właśnie 

oceny merytorycznej. Czyli jeżeli ktoś nie jest w stanie wyszacować kosztów albo wydaje mu 

się, że ich nie ma, to wtedy mamy możliwość pokazania mu tych kosztów i wtedy ten zapis                    

o 10% go zablokuje, bądź nie, jeżeli zostanie wprowadzony. Natomiast jest taki moment 

urealnienia, kiedy ... faktycznie nie każdy projektodawca musi sobie zdawać sprawę z tych 

kosztów, nie każdy musi wiedzieć, że są ponoszone jakieś koszty, ale musimy to wprowadzić. 

Są różnego rodzaju fajne pomysły, tańszy jest autobus, który nie ma silnika elektrycznego, 

tylko trzeba go jakoś napędzać. Musimy się przed tym jakby zablokować. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Ja się w pełni zgadzam. 
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Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ja jeszcze dodam, że to właśnie jest bezpieczeństwo dla miasta, bo na etapie weryfikacji, to 

miasto ..., już bardziej świadomi takich projektów urzędnicy, określą, że wiemy jak to działa                           

i to przekroczy 10% utrzymania i projekt odpadnie. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W tej chwili nie ma takiego zapisu. Ja do tego zmierzam. Jak sformułować taki zapis, który 

by skutkował tymi efektami, o których rozmawiamy i był narzędziem dla urzędników do tego, 

żeby takiemu mieszkańcowi powiedzieć: kochany mieszkańcu, kochany autorze w naszym 

regulaminie jest taki zapis, który pozwala mi, raz że nakazuje mi oszacować koszty 

eksploatacji i jeżeli te koszty eksploatacji twojego pomysłu są wyższe niż wartość twojego 

projektu, to my mamy prawo cię odrzucić, więc proszę skoryguj twój projekt albo go wycofaj. 

Tylko teraz pytanie: jak ten zapis powinien być sformułowany w regulaminie. Pani mecenas 

ratunku. Jak moglibyśmy coś takiego w regulaminie zawrzeć? Bo co do zasady jesteśmy 

zgodni, że powinno coś takiego być. Pani mecenas, jak możemy... 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Jeżeli mogę, znowu się powołam na inne miasto, ponieważ prześledziłem troszkę tych 

budżetów. Kraków po prostu wskazuje wprost, że w ramach procedury BO nie mogą być 

realizowane projekty, które m.in., jednym z wyłączeń jest - po realizacji generowałyby roczne 

koszty utrzymania wyższe niż, akurat w przypadku Krakowa jest to 20%, u nas byłoby 10% 

wartości projektu. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

A u nas mamy taki zapis, bo teraz kojarzę, że mamy coś takiego, mamy coś podobnego, tylko 

że nie ma procentowego określenia, tylko jest ogólne sformułowanie. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Mamy zapis, że projekt musi uwzględniać koszty eksploatacji i to jest bardzo luźno napisane            

i w żaden sposób nie podlega ocenie ani weryfikacji. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak, podpunkt k: „możliwość zabezpieczenia w budżecie w kolejnych latach kosztów, które 

projekt będzie generował w przyszłości". 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

W sensie takim, że odpowiedź z naszej strony pada..., bo ktoś składa projekt i my mówimy, 

że to generuje koszty i nie możemy zabezpieczyć. A wtedy mieszkaniec mówi: no ale jak,       

120 mln budżetu, a wy nie możecie zabezpieczyć miliona... 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Więc już wiemy jak to zapisać. Państwo się zgadzacie na taki zapis, żeby to właśnie umieścić 

w tych wyłączeniach, bo to właśnie element wyłączenia przecież będzie. Więc wracamy do 

wyłączeń. Czyli projekty, które będą potencjalnie generować koszty utrzymania wyższe niż 

10% wartości projektu, nie mogą być realizowane. Dopisuję do wyłączeń, to bardziej                      

w wyłączeniach będą, tak jak w Krakowie mają. 
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Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeszcze nie wiem, czy idziesz dalej, bo my jeszcze nie przedyskutowaliśmy przekroczenia 

tych 75%. Bo wpisujemy te... 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czy jeszcze jakieś zgłoszenia, wnioski w tym punkcie? Chyba wyczerpaliśmy. To jedziemy 

dalej. Ocena merytoryczna. Pozwolę sobie pierwszy przeczytać, co tutaj ustaliliśmy podczas 

spotkania klubowego. Więc tak. Projekt generalnie musi być najpierw oceniony pod 

względem formalnym, czy spełnia wszystkie wymogi formalne. Pierwotnie na tej prezentacji, 

na pierwszym spotkaniu, jak opowiadałem, to zacząłem od oceny merytorycznej, potem 

przeszedłem do jej oceny, ja to tam nazwałem „oceną użyteczności”, tak enigmatycznie. 

Wycofuję się z tego i to raczej ocena formalna. W skład tej komisji oceniającej formalny 

aspekt powinni wejść radni chyba też... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) Natomiast 

jeśli chodzi o ocenę merytoryczną, to wiadomo projekt spełnia wymogi formalne, potem 

wchodzi do oceny merytorycznej i teraz w ocenie merytorycznej stwierdza się, że jest 

niedoszacowany ten projekt. Oczywiście mamy tę procedurę uzupełnień, korekt itd. Ale są też 

tacy, którzy postanawiają mieć po prostu rację i nie chcą... Więc tutaj postulujemy jako 

„Wspólnota Lubartowska”, żeby projekty..., nie dopuszczamy do przekroczenia budżetu. 

Jeżeli ocena merytoryczna na bazie doświadczeń w realizacji innych projektów analogicznych 

i wiedzy urzędników przekracza zakładany przez autora budżet, to ten projekt jest oceniany 

negatywnie i z automatu nie wchodzi pod głosowanie. To jest takie stanowisko. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Generalnie rozsądne, ale to rodzi pewne upolitycznienie tego budżetu, bo ... Powiem tak: ja 

rozumiem doświadczenie tego niedoszacowania, gdy ktoś się upiera przy swoim, ale musi 

mieć jakieś mechanizmy obronne. Jeśli ta osoba przedstawi trzy zapytania ofertowe 

udawadniające, że ma rację w swoim kosztorysie, to powinien mieć szansę odwołania od tej 

decyzji. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Nie wiem, czy zmieniamy kształt, bo do tej pory tak było, że była ta ocena merytoryczna i to 

była wstępna opinia negatywna tej komisji, nazwijmy ją merytoryczną, i od tego było 

odwołanie do Zespołu i wtedy była możliwość przedstawienia, że nie ma racji po drugiej 

stronie, że jednak koszty są takie, a nie inne. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Do tej 

pory nie było merytorycznej dyskusji, tylko było starcie słowne, że tak powiem, z którego się 

wychodziło... Była polityka w naszym BO i to nie działało. I tutaj jeżeli miałbym wskazać 

problemy naszego budżetu, to właśnie do nich doszliśmy, bo właśnie doszliśmy do tego 

momentu, gdzie się do tej pory rozjeżdżaliśmy. Bo łatwo jest ocenić, wyszacować..., znaczy 

czasami nie jest łatwo, ale czasami to się udaje, natomiast później dochodzimy do momentu, 

w którym niestety nie jesteśmy w stanie już własnych racji bronić, brakuje zaufania w sferze 

publicznej, w tej naszej działalności, sami je czasami podważamy i tutaj nie ma się jak bronić, 

jeżeli jedna osoba, która jest opiniotwórcza mówi tak, druga inaczej, to wtedy też są wszyscy 

skonfundowani.  

 

 

 



40 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Dlatego uważam, że dyskusje polityczne, opowieści o walorach społecznych itd. to jest jedno, 

ale to jest niemierzalne. Natomiast wycena i techniczne aspekty realizacji to jest wszystko 

mierzalne. Tutaj nie ma żadnej dowolności, bo drut to drut, asfalt to asfalt... 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

No dobrze, ale wydaje mi się, że wnioskodawca powinien na etapie odwoławczym mieć 

prawo przedstawić np. trzech swoich oferentów, gdzie obroni swoją wycenę. Bo my nie 

wiemy, czy miasto nie zapytało się... Ja przepraszam za to, że tak mówię, ale wiecie jak jest. 

Ktoś może mieć poczucie, że miasto się zapytało takich firm, które zawyżyły koszty tego 

projektu. A on na etapie odwoławczym powinien mieć szansę przedstawić trzy wyceny, które 

pokażą, że jest to realne w tym co on założył, bo inaczej, to jest pewne ryzyko. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Żeby to nie było rzeczywiście tej polityki i tego wszystkiego, o czym tutaj Pan Naczelnik 

mówi, to musiałby być ktoś z zewnątrz... 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Cofnijmy to, bo ten etap, kiedy działa już komisja odwoławcza, to jest taki etap, gdzie 

wchodziła polityka zawsze. Te wątpliwości z wyceną cofnijmy na etap pracy komisji 

merytorycznej. Czyli jeżeli komisja stwierdza, jeszcze nie mamy wstępnej negatywnej opinii, 

tylko jeżeli podejrzewamy w tym momencie, mamy inne wyceny, podejrzewamy, że koszty 

są inne, czy koszty eksploatacji są duże itd., to w tym momencie wezwijmy naszego 

beneficjenta, wnioskodawcę o przedstawienie tych trzech ofert i po prostu to jest weryfikacja 

naszego zdania, a nie jesteśmy jeszcze w momencie politycznym i tu się chyba wybronimy                      

z tego. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To było intencją tego postulatu, że właśnie wszystko się dzieje w tej ocenie merytorycznej. 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Nie no dobrze, ale to właśnie ocena merytoryczna 

kwestionuje wycenę, wzywa autora: autorze kochany mamy takie i takie zastrzeżenia i autor 

ma wtedy prawo obrony swojego stanowiska. Bo będą różni ludzie, różni autorzy... Jedni 

będą szli w zaparte i będą uważali, że mają rację, niemniej jednak ja chciałbym dać tej 

komisji, jak zwał, tak zwał, czy grupie urzędników, którzy zajmują się oceną merytoryczną... 

No musimy kiedyś zakończyć tę pętlę tego udawadniania sobie kto ma rację i nawet jeśli 

dojdzie w ostateczności do tej oceny negatywnej przez właśnie ten zespół merytoryczny, to 

już dalej nie powinien ten projekt iść. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Jeśli beneficjent przedstawi trzy kontroferty, które będą twierdziły, że w danym roku 

kalendarzowym, czy na tej przestrzeni czasu są w stanie wykonać tę usługę, w takich 

kosztach, jakie beneficjent założył, to czy to jest dla miasta wiążące, że w takim układzie 

przyjmuje koszt, czy dalej miasto może odrzucać? 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Moim zdaniem musielibyśmy ustalić, że nie. Jeżeli mamy trzy oferty zebrane z rynku i nie 

mamy wątpliwości, nie są to podmioty powiązane, nie jest to jeden podmiot, nie są to 

podmioty zależne etc., nie zakładamy żadnej zmowy cenowej, to uważam, że wtedy my 
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powinniśmy się wycofać jako komisja i pozwolić temu projektowi żyć. Bo być może nasze 

podejście do wyceny jest błędne. Może po prostu projekt zakłada mniejsze koszty, których nie 

widzimy. Tylko że znowu z drugiej strony potem miasto dostaje do realizacji ten projekt i on 

nie zostaje po stronie wnioskodawcy, bo czasami zapominamy o tym, że to potem mamy 

zrealizować zgodnie z kosztorysem. Mamy jeszcze pomocnicze wyceny, które tak na dobrą 

sprawę na dzisiaj pokazują ceny rynkowe, czyli mamy SEKO CENY, czy jesteśmy sobie sami 

w stanie wycenić niektóre rzeczy i widzieć jak daleko dana wycena w projekcie jest od takich 

wycen oficjalnych, które kiedyś były za drogie, a w dzisiejszych czasach to one tak naprawdę 

równają się z cenami rynkowymi. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

No właśnie, ale jak już projekt wygra, miasto będzie go realizowało i przetargi pokażą coś 

innego, to uważam, że po prostu... (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) No właśnie, jeśli 

wyjdzie w przetargach, że za wysokie są, to nie realizujemy. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tracimy czas i pieniądze na przygotowanie przetargów. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ale jeszcze zaraz będziemy mieli kolejny mechanizm, który nas obroni, czyli trzy przetargi 

niewybrane i projekt schodzi. Więc kolejny mechanizm nas tutaj broni, nawet gdyby te firmy 

nie chciały. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Z tej dyskusji zrozumiałem jedną rzecz, że nasz wniosek z uwagi na to, że dalej mamy inne 

mechanizmy broniące miasto i budżet miasta przed, powiedzmy, chybionymi decyzjami                 

w tym zakresie, to jednak jest problem, który mamy w samej tej ocenie merytorycznej, żeby 

wstawić jakieś zapisy, czy jakiś zapis do naszego regulaminu, który by uniemożliwiał 

mieszanie się tych organów społeczno-politycznych do tego kolegium merytorycznego. Żeby 

tutaj nie mieli w ogóle wpływu na to. Po prostu kolegium merytoryczne ocenia i uzgadnia            

z autorem zasadność. Doszliśmy do tego, że jeśli autor udowodni, że ma, powiedzmy, tak jak 

wspomniałaś - dwa, trzy odpowiedzi na zapytania ofertowe, że to za takie pieniądze można 

zrobić, to w ostateczności kolegium merytoryczne może przepuścić ten projekt. (Wypowiedź 

radnej Beaty Pasikowskiej z sali nie do odtworzenia.) No musi, tak jest - musi. Ale w świetle 

tego, że będziemy mieli inne mechanizmy obronne... Chodzi mi o to, że tu nie będą mieli do 

gadania nic ani radni, ani politycy, ani media, ani nie wiadomo kto jeszcze, bo to jest ocena 

merytoryczna. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To znaczy nie będzie można tego projektu nie puścić, z racji kosztów. I wtedy musi mieć 

takie zapytanie, że musi... Chyba że znajdzie inne błędy w nim, ale nie koszty. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak, tylko jest jeden problem: co jeśli problemem będą te koszty eksploatacji? 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 
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Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Chodzi mi o to, że ten zespół ma patrzeć również na koszty eksploatacji. Jeżeli widzimy, że 

projekt generuje koszty zbyt dużo nas obciążające i że będzie to połowę wartości tego 

projektu albo równe wartości tego projektu albo wyższe, to w tym momencie uważam, że ta 

komisja, która się tym zajmuje, to ciało merytoryczne ma to wychwycić, na tym etapie            

i przynajmniej pokazać, ja nie mówię, że zakwestionować, ale ma pokazać, że się np. nie 

zgadza itd. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W programowaniu mam coś takiego jak czarne  dziury i cudowne narodziny i tu wychodzi 

mi, że tu mamy taką czarną dziurę, bo co z tego, że Wy pokażecie? Jakie skutki to będzie 

rodziło? Pokażecie, że to przekracza. Ale znowu z drugiej strony wezwiecie autora, żeby                   

z Wami podyskutował na ten temat, bo on może zakwestionować Waszą wycenę. I co                    

w takim przypadku zarobimy?  

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Nadal uważam, że jeżeli wnioskodawca ma przemyślany pomysł, jeżeli jego wyceny się 

bronią, to zostawiamy. Jeżeli mamy, nie wiem, 5-osobowy zespół, bo ja nie zakładam, że to 

będą sami urzędnicy oceniali, będą być może, nie wiem, eksperci zewnętrzni, tak jak 

zaproponowała Pani radna, czy ktoś z organizacji pozarządowych, czy ktokolwiek, żeby to 

nie było w ten sposób, że tylko urzędnicy oceniają, bo tylko wylejemy dziecko z kąpielą                

w tym momencie. I uważam, że jeżeli wnioskodawca pokazuje, że tak powiem, sposób 

dojścia do kosztów i ten sposób się broni, to puszczamy dalej projekt. To nie jest tak, że nasza 

ocena ma być, nie wiem, jakąś taką 100% wiarygodną. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Dobrze, to teraz przejdźmy do naszych wytycznych. Jaki zapis powinniśmy włączyć                   

w naszym regulaminie, żeby właśnie ochronić ocenę merytoryczną przed wpływami 

politycznymi? 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Mamy teraz, że jeśli koszty obronią się tymi zapytaniami ofertowymi, to musimy mieć taki 

zapis, że komisja będzie musiała przyjąć ten projekt i nie odrzucić go na tej podstawie. 

Rozumiem Tomek Twoją argumentację, że można też upolitycznić koszty eksploatacji. Ale 

myślę, że to już naprawdę byłoby bardzo karkołomne. Natomiast mi się wydaje, jeśli chodzi  

o skład komisji, że to też jest ważne, jaki będzie skład komisji. Jeśli w składzie komisji będą 

oczywiście przedstawiciele Urzędu Miasta i przedstawiciele każdego Klubu, ja uważam, że 

każdy Klub powinien mieć swoją reprezentację w tej komisji. (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) No dobrze, ale ja np. nie jestem zdania, że w tej komisji powinni zasiadać 

członkowie organizacji pozarządowych. Dlaczego? Dlatego że organizacje pozarządowe 

bardzo często są sprawne w pisaniu projektów i one są inicjatorami, wspieraczami, autorami 

wielu z tych projektów, więc mają pewien konflikt interesów. Są mechanizmy współpracy                 

z organizacjami pozarządowymi, są inne działania i ja niestety wykluczyłabym organizacje 

pozarządowe z tego typu komisji. Możemy myśleć o innych ekspertach. Natomiast ja 

uważam, że właśnie obecność organizacji pozarządowych może czasami wykrzywiać pewne 

opinie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Dobrze, to może podsumujmy. Mamy w tej chwili dwie komisje. Ustaliliśmy, że komisja 

merytoryczna, żeby uniknąć upolitycznienia, to komisja merytoryczna i fachowcy, którzy 
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znają się na danej dziedzinie, mają głos decydujący... (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) 

No np. jeżeli mamy do zrobienia chodnik, to nie wiem, czy Naczelnik Turowski, czy 

Naczelnik … (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) Ale do tego, tak jak mówiłaś przed 

chwilą, niech będzie reprezentacja wszystkich radnych, 3-osobowa reprezentacja Rady                  

i wtedy może nie dojdzie do upolitycznienia, tylko trzeba zagwarantować to, że merytoryczny 

aspekt jest decydujący, a zadaniem radnych w tej komisji merytorycznej jest tylko siedzieć                 

i pilnować, żeby wszystko działo się zgodnie z przepisami, żeby uniknąć jakichś pomówień, 

czy jakichś podejrzeń, że tutaj na tym etapie doszło do jakichś działań, których byśmy sobie 

nie życzyli. Natomiast zgadzam się z Tobą, że w komisji merytorycznej znowu reprezentacja 

organizacji pozarządowych chyba nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast jest dobrym 

pomysłem reprezentacja organizacji pozarządowych w tej komisji oceny formalnej – czy są 

dokumenty opatrzone odpowiednią liczbą podpisów itd., to co mamy w obecnym 

regulaminie. To też ktoś nam może zarzucić, że nie ma społecznej kontroli nad tym procesem. 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) To że Ty się nie zgadzasz, to jest jedno, stawiasz taki 

postulat, wyrażasz swoje zdanie. Ja natomiast przedstawiam moją opinię. (Wypowiedź z sali 

nie do odtworzenia.) Może nasz spór akurat w tym punkcie, jeśli chodzi o te organizacje 

pozarządowe, ich udział w tych komisjach może jest sporem jałowym, bo być może Pani 

mecenas nam za chwilę powie, że przedstawiciele tych organizacji muszą być. (Wypowiedź             

z sali nie do odtworzenia.)  

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

W uchwale nie można ustalić składu. To Burmistrz ustali skład zespołu, czy komisji. Także 

nie można tego zapisać. Wojewodowie i sądy kwestionują, to się mieści w materii 

Burmistrza. Także nie można. (Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.)  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

To znaczy należy rozumieć, że nie można ustalić składu z imienia i nazwiska, jeżeli chodzi                    

o Radę, natomiast ogólnie…   

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Nie, nawet nasz wojewoda kwestionował, gdzie było „przedstawiciele urzędu”, nie z imienia   

i nazwiska. Rozstrzygnięcie było, że to się nie mieści w materii Burmistrza. To może być 

zapisane, że zespół albo komisja, ale nie można wymienić kto. Burmistrz ustali zarządzeniem 

kto wchodzi w skład tego zespołu. Także nie możemy zapisać.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Nie, no skoro Pani Grażyna tak uważa i przytacza tutaj orzeczenia i rozstrzygnięcia nadzorcze 

wojewody, być może tak jest. Także nie kwestionuję tego. (Wypowiedź radnej Beaty 

Pasikowskiej z sali: A jak to robi Kraków?) Nie wiem jak to robi Kraków. Natomiast we 

wszystkich regulaminach jednak jest wskazany skład, przynajmniej jeżeli chodzi o ilość osób.  

(Wypowiedź radcy prawnego Grażyny Lisek z sali: No to ilość to możemy. Możemy wskazać 

np. od 3 do 10.)  

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Ilość możemy wskazać, że zespół w ilości od do. Natomiast nie może być wymienione kto.  

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Może odejdźmy od tego, dobrze? Bo jedna uchwała mówi o tym, kto ma w składzie, druga 

nie mówi, być może są jakieś orzeczenia, o których nie wiemy. Natomiast istota jest gdzie 

indziej. Bo jesteśmy na etapie oceny merytorycznej i do tej pory z tymi projektami zawsze 
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szło nam dobrze. Czyli oceniliśmy merytorycznie i czy to będą robili urzędnicy, czy kto inny, 

to zakładamy, że ta ocena jest zrobiona 100-procentowo dobrze. I ta ocena idzie dalej do 

decyzji Burmistrza i po decyzji Burmistrza do tej pory ten budżet nabierał polityki. Czyli do 

tego momentu doszliśmy. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tylko tutaj jeśli wcześniej powiedzieliśmy, że najpierw mamy tę politykę, czyli tę ocenę 

formalną, gdzie redukujemy politykę, w sumie tylko do ocenienia, czy są kompletne 

dokumenty, czy zawierają odpowiednie dane itd. Więc nie mamy tutaj już tej polityki, tylko tę 

ocenę formalną. Potem już tylko jest ocena merytoryczna, którą też uwolniliśmy od tej 

polityki i te projekty, które przeszły wchodzą na listę projektów do głosowania. (Wypowiedź 

z sali nie do odtworzenia.) Jak uwolniliśmy? Ano tak, że wcześniej była ocena merytoryczna 

jako opinia projektu i szło to do komisji składającej się z radnych itd., takiego kolegium 

mieszanego i tam zaczynała się polityka, tak? Natomiast to co w tej chwili ustaliliśmy, to 

pierwsze kolegium niemerytoryczne, jego celem jest tylko ocena formalna. I koniec. I potem 

leci do merytorycznej. Jak merytoryczna przepuściła, to projekt szedł już do głosowania. 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia. Wypowiedź Naczelnika Piotra Turowskiego: Ale 

odwołać się ktoś może od tej naszej oceny.) Ale to ustaliliśmy wcześniej, że jeśli odwołuje się  

w kontekście merytorycznym, to odwołuje się do Was. (Wypowiedź Naczelnika Piotra 

Turowskiego: I na etapie wezwania, tak?) I to Wy ustalacie w ocenie merytorycznej                      

z autorem, albo uznajecie jego dowód słuszności albo go kwestionujecie. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

To jeszcze się upewnię. Rozumiem, że na etapie oceny merytorycznej argumentem za 

odrzuceniem projektu może być: zły kosztorys. To jest pierwszy argument, który może być 

powodem odrzucenia projektu, drugim powodem odrzucenia projektu może być niezgodność 

z planem zagospodarowania, trzecim powodem – niezgodność ze strategią rozwoju i kolizja             

z inwestycjami. Żadnych innych argumentów komisja nie może podać jako powód … 

(Wypowiedź z sali nie do odtworzenia.) i koszty eksploatacji 10%. Żadnych innych powodów 

komisja nie może podać jako powodu odrzucenia projektu. Jest taki pkt „trwałość”, który 

prosiłabym wykreślić z oceny merytorycznej projektu. (Wypowiedź Przewodniczącego 

Komisji: Ja tego nie mam w ogóle już tutaj.) To było w tej Twojej mapie myśli. (Wypowiedź 

Przewodniczącego Komisji: Tak, w mapie myśli było, ale tego nie ma w stanowisku.) Dobrze, 

czyli mamy tak twarde argumenty, że raczej nie można ich chyba upolitycznić tak bardzo. 

Chyba da się upolitycznić „koszty eksploatacji”. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Nie, mówiąc „polityka” miałem na myśli to, że wszystkie wnioski z oceny merytorycznej 

padały bez argumentów, w sensie że nie ma argumentów, tylko jest tam w zasadzie próba 

przepchnięcia kolanem, czy przeciśnięcia. Natomiast tutaj nie tyle zły kosztorys, co jak 

rozumiem kosztorys przekraczający 50% budżetu i 10% eksploatacji, natomiast kosztorys 

poprawiamy ile się da, w sensie, że pokazujemy na każdym etapie wnioskodawcy, żeby sobie 

urealnił, czy zmienił zakres projektu itd. Czyli to w ten sposób podchodzimy. Czyli 

próbujemy cały czas doprowadzić projekt do wykonalności, wskazując wszystkie możliwe 

drogi i dopiero po wyczerpaniu tych wszystkich dróg mówimy, że jest oceniony tak albo 

inaczej. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia) Czyli rozumiem, że pomysł jest taki, żeby 

zakończyć to na etapie oceny zgodności z kryteriami. Zespół ocenia kryterium – spełnione 

bądź niespełnione i na tym kończymy wszelką ocenę. (Wypowiedź radnej Beaty Pasikowskiej 

z sali: Tak, tak, a reszta mieszkańcy.) A resztę zostawiamy wyborowi mieszkańców. I jeżeli              

w tym momencie pada negatywna opinia zespołu, to ona jest ostateczna, tak? Czyli nie mamy 
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już dalszego momentu odwoływania? (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. Wypowiedzi 

Przewodniczącego Komisji: Momencik, bo tutaj Pani mecenas ma zastrzeżenia … Tryb 

odwoławczy musi być.) Właśnie wydaje mi się, że musi mieć możliwość odwołania od  oceny 

tej komisji. (Wypowiedzi Przewodniczącego Komisji: Tryb odwoławczy musi być. 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Wydaje mi się, że odwołanie do całości musi być. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Odwołanie będzie podwójne. Także do pierwszej to jakieś uwagi powinny być zgłoszone,               

a odwołanie to już końcowe do innego organu. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Do 

Burmistrza. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

W tym momencie oceny dokonywał Burmistrz, w sensie, że koniec pracy komisji 

merytorycznej to była ocena Burmistrza. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Do tej pory 

tak było. Jeżeli to są powołani pracownicy Urzędu, to jest to ocena dokonywana przez 

Burmistrza. Dalej był zespół odwoławczy. To jeżeli teraz mamy mieć odwołanie do 

Burmistrza, to w tym momencie na etapie oceny musimy mieć kogoś poza urzędnikami. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

No to chyba jednak Rada Miasta. I zaczyna się polityka. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Czy to leży w kompetencjach Rady Miasta? Zacznijmy od tego. Organu stanowiącego. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jesteśmy na etapie trybu odwoławczego, w ogóle mechanizmu odwoławczego, bo być może 

popełniliśmy gdzieś po drodze… 

 

Wypowiedź radcy prawnego UM GRAŻYNY LISEK z sali: ... musi być, w przepisie 

występuje. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

W Krakowie protest wraz z uzasadnieniem składa się do prezydenta. W przypadku odrzucenia 

projektu w wyniku weryfikacji, wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu. 

Protest składa się do prezydenta. Czyli tak jakby prezydent oceniał, prezydent odwołanie  

robił. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli u nas instancją, która rozpatruje, rozstrzyga ostatecznie w różnych spornych kwestiach, 

możemy to zrobić przykładem Krakowa, że jest Burmistrz, zdanie Burmistrza. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

W tej uchwale jest, jak zakładam, zgodne, więc podejrzewam, że u nas też tak można. 
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Radna ANNA KUSZNER 

Wydaje mi się, że może nawet musimy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych bodajże, 

uchwałą budżetową zajmuje się i tworzy, przedstawia Burmistrz, to jest organ wykonawczy                        

i dalej organ stanowiący już tą kwestią nie będzie się zajmować. Ale budżet obywatelski 

dotyczy też finansów i też wchodzi w skład tego budżetu, więc chyba Burmistrz musi mieć to 

ostateczne zdanie. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Ja tylko dla porządku chciałem dodać, że w regulaminie dla miasta Lublina również jest 

prezydent.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Wynika z tego, że jako to ciało rozstrzygające wszystkie spory możemy wskazać Burmistrza. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

My do tej pory mieliśmy ciało działające niezależnie od Burmistrza, który dokonywał 

pierwszej oceny, natomiast oni mają zrobione to w ten sposób, że odwołanie czy protest, jak 

to nazwiemy, składane przez wnioskodawcę, trafia do ponownej weryfikacji do tego samego 

organu. I zmieniając to, to zrobimy w ten sposób, że będzie to jakby zmuszenie do kolejnego 

przymierzenia się do ponownej oceny tego projektu, do zweryfikowania tego, czy ta komisja 

wcześniejsza nie popełniła błędu. Natomiast nie mamy zewnętrznego arbitra. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Podobnie jak w tych przykładowych tutaj rozwiązaniach. Tam też nie ma zewnętrznego. 

(Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

W ten sposób eliminujemy całkowicie ten moment, w którym do tej pory się rozjeżdżaliśmy. 

Bo nasz budżet rozjeżdżał się w tym momencie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli zostawiamy tę konstrukcję: ocena formalna, ocena merytoryczna i podmiot 

rozstrzygający ewentualne spory, ostatecznie jest Burmistrz. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ja chciałam powiedzieć, że ja muszę skonsultować się z Klubem co do tego  i nie podpisuję 

się na razie jeszcze pod tym rozwiązaniem. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Dobrze, to zostawiamy na razie to, ale ja jednak tu zapiszę i zaznaczę, że będziemy 

dyskutować jeszcze na Radzie. Pozostali Radni zgadzają się z takim rozwiązaniem? Dziękuję. 

To mamy załatwioną sprawę, przynajmniej warunkowo, z dokładnością do tego punktu. 

Wyczerpaliśmy temat? Czy Państwo macie dodatkowe jeszcze … (Wypowiedź radnej Beaty 

Pasikowskiej z sali nie do odtworzenia.) Użyteczność nie jest oceniana, wycofaliśmy się                

z tego, bo tylko by wprowadzało niepotrzebne zamieszanie, a niczemu dobremu by nie 

służyło. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Punkt - głosowanie. Nieokreślona 

minimalna frekwencja to jest postulat naszego Klubu. Wiem, że tutaj mówiłaś, że 

chcielibyście wprowadzić jednak minimalną frekwencję, 10-procentowy próg ważności. 
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Radna BEATA PASIKOWSKA 

Tam jeszcze była kwestia kto może głosować i my stoimy na stanowisku, żeby utrzymać 

głosowanie młodzieży powyżej 16 roku życia. Szef naszego Klubu stwierdził, że Urząd 

Miasta jest w stanie skalkulować ile jest osób powyżej 16 roku życia i wyliczyć jaka byłaby 

frekwencja. Jaka jest nasza argumentacja? Myślę, że w Lubartowie jest ogólnie opinia 

podzielona. Część osób jest przeciwna budżetowi. Uważa, że tracimy pieniądze na różne 

niepotrzebne rzeczy. Część osób jest za. Wydaje mi się, że podwyższona frekwencja po 

pierwsze dawałaby taki argument, że nie wydajemy tych pieniędzy bezpodstawnie, bo tylko 

niewielka część miasta, czy mieszkańców zagłosowała, po drugie mówiliście o walorach 

edukacyjnych. Ja uważam, że jeśli już mówimy o postawach obywatelskich, to ruszmy 

miasto, ruszmy te osoby, które składają. To wymaga jakiejś aktywności naszej. Teraz było 

6% w tym roku. Więc wydaje mi się, że te 10% jest do wykonania i przede wszystkim do 

zmobilizowania mieszkańców, żeby wzięli sprawy w swoje ręce. To jest raz. Dwa – jeśli nie 

przekroczymy 10%, my stoimy na stanowisku, że żaden projekt nie wchodzi, głosowanie nie 

jest ważne. To jest nasze stanowisko. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Bardziej stawiam na walor edukacyjny, jednak zawsze to dużo bardziej działa. 

Przekonywanie ludzi, kampania informacyjna, która powinna zmobilizować te osoby do 

pójścia. Nie to, że to jest zły pomysł, tylko obawiam się, że może jednak z jakichś powodów 

ten próg nie zostanie osiągnięty, te projekty nie zostaną …. (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) Dokładnie, zniechęci się ludzi. Uważam, że może większy nacisk na tę formę 

edukacyjną, na promowanie tego BO i mówienie jak to jest ważne itd. To będzie więcej 

pożytku. Takie jest moje zdanie. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.  

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Na pewno jeżeli chodzi o tę frekwencję 10-procentową to nie jest pewnie zły pomysł, ale 

trzeba by było wprowadzić inne metody głosowania, przede wszystkim elektroniczną. To jest 

stworzenie jakiejś platformy elektronicznej, na której można by było oddawać głosy za 

budżetem. Wiemy, że jeżeli tutaj tylko ludzie mogą przyjść, zagłosować, to efekt jest 

znikomy. Może jeszcze jakieś inne…, może trzeba by było dotrzeć jeszcze w inny sposób do 

ludzi. Także frekwencja 10-procentowa, ale i dodatkowe metody głosowania. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Ten walor edukacyjny, tak naprawdę moim zdaniem, takie uświadamianie osób 

uświadomionych, które na co dzień są aktywne i które działają w fundacjach i one pójdą 

zagłosować. Ja bym broniła tych 10%, bo wtedy nawet, jeśli ktoś ma pomysł … No nie wiem, 

np. nie każdy jest fanem jakiegoś koncertu rokowego, a my wydajemy na to duże pieniądze. 

Jeśli jednak 10% weźmie udział w głosowaniu i taki projekt zdobywa większość, to naprawdę 

nie ma podstaw do narzekania, że wydajemy pieniądze w taki, czy w inny sposób. Dlatego 

jestem jak najbardziej za utrzymaniem, tylko rzeczywiście dobrze byłoby przemyśleć jakieś 

elektroniczne głosowanie. Mnie się wydaje, że to nie jest aż takie drogie. To można znaleźć 

różne sposoby… (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Czyli da się to zrobić, jesteśmy na 

dobrej drodze. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 
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Radny JACEK TCHÓRZ 

No próg 10%, które jeszcze do tej pory chyba …Był kiedykolwiek próg 10% osiągnięty? Nie. 

To dla mnie jest w tym momencie zły pomysł, na tę chwilę. (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) Ja rozumiem, ale nie możemy od razu założyć pułapu takiego, którego nigdy 

nie osiągnęliśmy. To jest od razu zamknięcie drzwi. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Również jestem tego zdania, że jeżeli będzie jakaś inna forma głosowania, która nie będzie 

zmuszała ludzi do przyjścia do Urzędu, to myślę, że frekwencja może troszeczkę się 

poprawić. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI       

Podzielam pogląd Ani i Jacka, że 10% to może być za wysoko. Podzielam też pogląd, że jeśli 

będą inne formy, że będzie można „lajkować” nasz BO, to na pewno zwiększy nam to 

frekwencję. Tylko ja bym proponował jednak mniejszymi kroczkami. Może odpuśćmy sobie 

w pierwszym roku ten próg, wprowadźmy możliwość elektronicznego głosowania, 

zobaczymy jak nam się zmieni ta frekwencja i wtedy będziemy mieli dużo lepsze podstawy 

do podejmowania decyzji. Bo tak to będziemy chcieli dziecko skarcić, ale je zabijemy tym 

klapsem. I to może nie o to nam chodzić. To jest moja propozycja. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Trudno mi się jeszcze ustosunkować. Bo na pewno jesteście świadomi tego, że w mieście jest 

wielu przeciwników BO, że tak mało osób decyduje o tak wielkich pieniądzach. I dlatego ta 

idea… To jest wyzwanie dla nas wszystkich, dla tych, którzy te projekty chcą realizować. Też 

możemy to przedyskutować na Radzie. Ja uważam, że jeżeli już wydajemy te 800 tys. jak 

teraz, to powinna być decyzja większej ilości miasta, a jeśli nie jesteśmy w stanie się 

zmobilizować, to niestety nie wykorzystujemy tych pieniędzy i być może za rok bardziej się 

zmobilizujemy. Dlatego nie powiem teraz swojego wiążącego zdania, bo też nie mamy żadnej 

gwarancji, że ruszymy w tym roku z tym elektronicznym głosowaniem i że będziemy w stanie 

sprawdzić tę frekwencję. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Dokładnie to jest stary 

budżet, więc …  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI       

Kontrargument do Twojej argumentacji z mojej strony. Jeżeli  twierdzisz, że ustanowienie 

progu 10-procentowego jakby w tym układzie zmusi ludzi do aktywności, to śmiem wątpić. 

To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Powiedziałaś, że mamy w mieście wielu przeciwników 

BO. I teraz w połączeniu z tym, według mnie, wątpliwym mechanizmem zmuszenia ludzi do 

przyjścia, w momencie kiedy okaże się, że nie osiągniemy tego progu 10-procentowego, to 

dajemy broń tym przeciwnikom, bo oni powiedzą: proszę bardzo, po co to w ogóle? 

Organizowanie tego i trzymanie urzędników trzy dni … Właśnie a propos trzymania trzy dni 

podczas głosowania, może zróbmy jednak jeden dzień. Bo to nie ma chyba większego sensu. 

Zresztą Państwo lepiej wiecie, jak to wygląda z tą frekwencją, ile tu osób przychodzi, żeby 

trzy dni … To są koszty. Wydaje mi się, że powinniśmy drobnymi kroczkami. Nie 

ustanawiajmy jednak tego progu tej frekwencji. Pierwsza rzecz, wydaje mi się, że 

powinniśmy, jeśli już robimy tę nową platformę, to nawet … przecież są firmy, które 

świadczą takie usługi. Nie musimy mieć swojej platformy. (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) Nie, no dobrze. Ale i tak płacimy. I tak zapłacimy i tak zapłacimy. Beatko, nie 

łudź się. Ta platforma, która jest robiona, ona nie jest za darmo robiona, ktoś ją robi.                          
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A rozszerzenie funkcjonalności o taki system, mało tego, system dedykowany instytucji, 

nawet jeśli będzie robiony z gotowych komponentów, a będzie, bo na tym akurat się znam, to 

i tak będzie wymagał adaptacji i integracji z systemami miejskimi i będzie więcej kosztowało 

niż zapłacenie firmie, która ma gotowy system, gotowe rozwiązanie i zapłacenie jej za 

jednoroczne wybory w naszym BO, żeby się dowiedzieć, na ile to nam zwiększa frekwencję. 

Ale też jest drugi aspekt. Bo jeżeli taka możliwość elektronicznego głosowania nie zwiększy 

nam radykalnie frekwencji, to znaczy, że wydawanie pieniędzy na naszą własną platformę 

mija się z celem. Dlatego może warto jednak zrobić taki outsourcing, na jeden rok. Mamy 

dwie rzeczy załatwione – orientację w kosztach i orientację w zasadności w ogóle budowania 

takiej platformy. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Z tym pomysłem się zgadzam, jak najbardziej. Ale dla mnie idea BO to nie jest idea 

głosowania tysiąca osób o takim koszcie. Jeśli chcemy być świadomymi obywatelami, to albo 

najpierw wzmocnimy świadomość mieszkańców, popracujmy nad tym, żeby zagłosowali. 

Myślę, że to się mija z celem. Co to jest za BO przegłosowany przez tysiąc osób na 24 tys. 

mieszkańców? Ja uważam, że powinniśmy naprawdę popracować… To nie jest tak, że 

idziemy drobnymi kroczkami. Pracujmy nad zaangażowaniem mieszkańców. Jeśli wydajemy 

takie kwoty, sam powiedziałeś, że to jest kwota większa niż mamy w budżecie Infrastruktury 

i my wydajemy to na koncert, ja teraz nie neguję koncertu, ale załóżmy na koncert, na wiatę. 

Ja uważam, że naprawdę, jeśli mieszkańcom zależy, to powinni pokazać. Jeśli mieszkańcom 

zależy, to powinni pokazać. Jeśli nie jesteśmy w stanie nawet 10% przejść, to być może nie 

powinniśmy mieć BO. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Pozwolisz, że Ci zwrócę uwagę na to, że sama sobie przeczysz, bo z jednej strony chcesz 

wychowywać, a z drugiej strony kijem okładasz, żeby nikt się nie… (Wypowiedź z sali nie do 

odtworzenia.) No tak. Bo Twoja argumentacja dla mnie jest troszeczkę zawiła. Bo z jednej 

strony mówisz: co to za budżet, który został przegłosowany przez 1000 osób, ale z drugiej 

strony mówisz, że trzeba ludzi dopingować, motywować. Ludzi lepiej się dopinguje                          

i motywuje poprzez pozytywne oddziaływanie, a nie negatywne. Jeżeli teraz, to co 

powiedziałem wcześniej, jeżeli ten 10-procentowy próg nie zostanie przekroczony                                                

w najbliższych  wyborach BO, to następnych nie będzie w ogóle. Może ja się mylę, bo ja nie 

mam twardych danych, na podstawie których mógłbym powiedzieć Ci: słuchaj, taka była 

dynamika. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Gdybyśmy prześledzili frekwencję przez 

ostatnie lata… Jest stała, tak? (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Zbliżona. Nie ma 

wzrostu. Czyli świadomość obywateli nam nie wzrasta. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA 

Poza tym Tomek, mieszkańcy nie mają żadnej bariery, którą trzeba przekroczyć, też są 

niezmotywowani, bo wiedzą, czy zagłosuje 20, ktoś 60, ktoś 100, ktoś 200 i tak przejdą 

projekty. I tak przejdą, mogą mieć bardzo mało głosów. A jeśli będziemy wszyscy wiedzieli, 

że żeby w ogóle miały szansę realizacji, musimy się wszyscy zmobilizować i wszyscy wziąć 

udział, no to jest to większa postawa obywatelska i to co Pani Skarbnik mówi, dlaczego 

mamy wydawać pieniądze, skoro mieszkańcy nie chcą nawet pofatygować się i zagłosować,     

a potem wydajemy 800 tys. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) No ja uważam, że 10% 

to nie jest tak dużo i że jeśli wiemy wszyscy, że te 10% mamy przejść, to też zmobilizujemy 

się, a przynajmniej ta część mieszkańców, której zależy na BO. (Wypowiedzi z sali nie do 
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odtworzenia.) Teraz nie będziemy przedłużali, myślę, że Rada Miasta jest miejscem, żeby to 

przegadać, wydaje mi się i przegłosujemy jak widzimy to w Radzie po prostu. Chyba to jest 

najlepsze miejsce.   

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

To może zróbmy tak jak tutaj Ania rzuciła i wydaje mi się, że to jest rozsądne, to taki złoty 

środek w tym momencie wydaje się być, żeby nie 10%, a 5%. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Radna BEATA PASIKOWSKA  

Myślę, że tutaj szansą jest młodzież. Jeśli damy 16-latkom szansę i rzeczywiście byłaby 

możliwość jakiegoś głosowania online, to byśmy naprawdę, moim zdaniem, zwiększyli 

młodzieżą tę frekwencję. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tylko że jak rozmawiałem z Panią mecenas, gdzieś w orzecznictwie jest, że nie ma 

ograniczenia wieku. 

 

Radca prawny UM GRAŻYNA LISEK 

Wojewoda Lubelski nie kwestionuje tego do 16 r.ż., ale są wojewodowie, którzy kwestionują 

wpisywanie wieku. W ogóle nie można pisać. Tylko że osoby stale zamieszkałe na terenie.   

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Najwyżej jak zakwestionuje, to będziemy się martwić. (Wypowiedź radcy prawnego UM 

Grażyny Lisek z sali nie do odtworzenia.) 

Przejdźmy do tej realizacji. Pozwolę sobie tutaj przedstawić stanowisko naszego Klubu. 

Postulujemy, że jeżeli już mamy projekty, przeszły przez głosowanie, wybieramy projekty, 

zasada jest taka, że wybieramy projekty do wyczerpania zasobów danego budżetu. Startujemy 

z przetargami. Początkowo mówiłem o trzech przetargach, jako przykład podawałem. Na 

posiedzeniu naszego Klubu ustaliliśmy, że trzeci jest zbędny, niepotrzebna zwłoka w czasie, 

wystarczą dwa przetargi. Jeżeli w dwóch przetargach, tylko nie wiem, co Pan Naczelnik na to. 

Jeżeli w dwóch przetargach nie uda się wyłonić wykonawcy, to projekt powinien wypaść. To 

jest nasze stanowisko. Za chwilę będziemy dyskutować nad tym tematem. I co w tym 

momencie dalej, bo robią nam się wolne środki. Więc bierzemy następny projekt pasujący do 

tych wolnych środków. Załóżmy, że są trzy, które mieszczą nam się w tej kwocie. Pierwszy, 

czy tam drugi wypada, pojawia się okienko i czwarty projekt na liście nie pasuje do tego 

okienka. Więc w tym układzie musielibyśmy wziąć pierwszy. (Wypowiedzi z sali nie do 

odtworzenia.) Więc musimy podjąć jakąś decyzję. Czy po prostu zwalniamy środki i nie 

bierzemy następnych projektów. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) Ale to za chwilę, to 

jeszcze o realizacji. Więc tak, pierwsze dwie rzeczy – dwa przetargi, nie ma wykonawcy, 

projekt wypada. To jest stanowisko naszego Klubu. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

To jeszcze tylko taka moja dygresja. To nie to, żebym ja to negowała, tylko trzeba by to 

przemyśleć. Bo te dwa przetargi…, wszystko zależy od tego, w jakim terminie one zostaną 
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ogłoszone. Bo wiadomo, jeżeli są firmy wolne … Bo może też tak być, że po prostu dwa 

przetargi…, np. do jakiegoś przetargu żadna firma może się też nie zgłosić, ale nie dlatego, że 

ewentualnie nie chciała tego wykonać, tylko na zasadzie, że już ma ileś tam robót w tym 

momencie. A to wszystko jest bardzo istotne, zależy od czasu, kiedy te przetargi są 

organizowane i żeby później nie było tak … Bo na początku roku jest zazwyczaj lepiej 

organizować takie przetargi i wtedy firmy są wolne, nie mają jeszcze tych robót i chętniej 

przystąpią. I też ceny są lepsze. A jeżeli te przetargi będą organizowane w środku, pod 

koniec, może się okazać, że po prostu ze zwykłych ekonomicznych przyczyn firmy mogą się 

nie zgłosić. Ale nie dlatego, żeby nie chciały tego zrobić albo było to niewykonalne, tylko zły 

termin. Nie wiem, czy to powinno determinować. Takie jest moje zdanie. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Dlatego uważam, że powinna być możliwość wykonywania ich nawet w następnym roku, bo 

rama czasowa, to wiecie doskonale…, firmy wiedzą, że to jest do wykonania w takim i takim 

czasie, tego czasu jest coraz mniej, to ceny będą coraz wyższe. A jeśli mają świadomość albo 

mają zaplanowany już cały rok, a na przyszły rok nie mają. Także uważam, że tu powinno 

być coś takiego, że projekt może być wykonywany w następnym roku. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.  

 

Radna BEATA PASIKOWSKA  

My mamy w obu tych wersjach ustalone stanowiska. My trzymaliśmy się zasady trzech 

przetargów, ale to możemy ustalić. Natomiast byliśmy zdania, że jeśli po trzech przetargach, 

nic się nie udało zrobić, projekt wypada i nie wchodzi kolejny projekt z listy, z kilku 

przyczyn. Po prostu zwalniamy środki. Pewnie to jest i ze strony finansowej trudne. Z drugiej 

strony to też może być trochę upolitycznione, że tutaj dwa przegraliśmy, bo nam zależy, żeby 

wsadzić kolejne z listy, że tak powiem brzydko. My uważamy, to jest nasze stanowisko, żeby 

zwalniać środki, po prostu nie doszło do realizacji tego projektu, zwalniamy środki. A co do 

tej realizacji, to nasza idea była taka, żeby jak najszybciej ruszać, załóżmy na początku 2019 

roku i żeby maksymalnie to było 2019, może Pani Skarbnik się ustosunkuje, czy możemy 

zakładać rok 2019 i 2020 może być czasem realizacji tego projektu. 

 

Skarbnik Miasta LUCYNA BISKUP 

Jeśli zakładamy realizację zadania występującego przez okres dłuższy niż rok budżetowy, to 

zadanie takie należałoby wpisać do wieloletniej prognozy finansowej. To musielibyście to 

Państwo zrobić zanim się uda, czy nie uda. No bo to nie jest tak, że aha nie udało nam się, no 

to … My musimy planować środki. Wtedy on by musiał być w projektach wieloletniej 

prognozy finansowej zapisany i środki przeznaczone, ile w danym roku, ile w kolejnym. 

Budżet z zasady jest planem dochodów i wydatków rocznym. Lepiej w to nie wchodźcie 

Państwo. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

No tak, ma Pani rację, że zaplanowane na 2 lata, że w tym roku tyle, w tym roku tyle, ale 

wielokrotnie Pani przesuwała z tego roku, bo nie zostało wykonane na … (Wypowiedzi z sali 

nie do odtworzenia.) 

 

SKARBNIK MIASTA 

Jeśli nawet wprowadzane było to zadanie do budżetu jako niezrealizowane w roku 

poprzednim, ale to już było zadanie ze zwykłego budżetu realizowane, nie z budżetu 

obywatelskiego. To jeśli Państwo chcecie takie zadanie później wprowadzić do budżetu, jako 
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zwykłe zadanie realizowane w ramach normalnego budżetu, owszem tak, ale obywatelskiego 

nigdy. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Wydaje się, że problem polega na czym innym. Myślę, że nie ma potrzeby w większości 

takich projektów, czy to inwestycyjnych, czy innych o takich wartościach realizować przez 

okres dwóch lat. Problem polega na tym, żeby przygotować budżet na przyszły rok                             

i rozstrzygnąć go tak naprawdę w roku poprzedzającym. Czyli tak naprawdę my powinniśmy 

już w tym momencie być, tak jak wspomniany już wcześniej Lublin i Kraków, Lublin dzisiaj 

rozstrzygnął, Kraków parę dni temu BO na przyszły rok. Wtedy Wydziały merytoryczne 

Urzędu Miasta Lubartów przygotowują dokumentację, projekty, przetargi, w marcu wchodzi 

wykonawca, realizuje i nie potrzeba nic wpisywać ani w wpf, nie ma takich potrzeb. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Tak jak kolega mówi, gdyby to było rozstrzygnięte jeszcze w tym roku, składamy w tej chwili 

projekt budżetu do 15 listopada i już wtedy nie zakładałabym, że rezerwę wprowadzamy                  

w wysokości 845 tys. na BO, tylko od razu byłyby wprowadzone zadania, które miałyby być 

realizowane. I 2 stycznia, tak jak tu kolega podkreślił, wchodzimy do realizacji, ogłaszają 

przetargi, przygotowują dokumentację i wtedy na pewno się wyrabiamy. Natomiast jeśli my 

wprowadzamy poszczególne zadania w marcu, to wtedy wiadomo, że już nie ma dwunastu 

miesięcy, a jest dziewięć. Także ja tutaj kolegów popieram w tym co mówią. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Muszę powiedzieć coś, co zawsze podkreślaliśmy i nikt nigdy nam nie wierzył, a teraz 

powiedziała głośno to Pani Skarbnik, że do momentu dopóki nie mamy wpisanego z nazwy 

projektu do budżetu, to nie możemy robić nic, w sensie ogłosić przetargu, ogłosić 

postępowania itd. I to że mamy rezerwę ogólną w kwocie 850 tys. i nawet gdybyśmy zrobili 

głosowanie do końca roku, ludzie by coś wybrali, to nie znaczy, że możemy puścić, trzeba to 

jeszcze wprowadzić do budżetu jako nazwę, że to jest, nie wiem, przebudowa ulicy takiej, 

budowa placu zabaw itd. To jest moment tzw. startu i u nas on w skrajnych przypadkach to 

nawet następował do tej pory pod koniec kwietnia, czy pod koniec marca, wtedy kiedy były 

ostatnie przepychanki z budżetem związane, to był koniec marca, kiedy to zostało 

wprowadzone, potem uchwała, że tak powiem nabiera, 14 dni bodajże i mamy połowę 

kwietnia, kiedy wszystko startuje, czyli tracimy 3,5 miesiąca. Natomiast ja kwestionowałem, 

że zawsze się wyrobimy, bo to zależy od projektu. Jeżeli projekt po prostu jest zbyt 

skomplikowany, to tego czasu dalej zbraknie, natomiast jeżeli wydłużymy możliwość 

realizacji projektu poza jeden rok, to zrobi nam się zadanie inwestycyjne, bo ktoś powie, że                    

w przyszłym roku mamy kolejne 800, za rok 800, czyli możemy za 3,6 mln.  

Jeżeli można uzupełnić, to ludzie, którzy głosowali u nas mają progres co roku, czyli tak:                    

w 2016 – 840 osób na 18 792 uprawnione, 2017 – 967 osób, 2018 – 1155 osób, czyli tu cały 

czas wzrastamy, 2019 – bardzo niewielki wzrost – 1162 osoby, ale z roku na rok jakby cały 

czas w sztukach jesteśmy coraz więcej i procentowo patrząc, np. 2019 do 2016, to w 2019 

zdecydowanie będzie więcej niż w 2016. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czyli małymi kroczkami idziemy do przodu, rośnie ta świadomość. Poza tym, no cóż, coraz 

więcej mamy młodzieży, która już jest obyta z technologiami i tu włączenie platformy, 

choćby na jeden rok, choćby w trybie outsourcing, tego wynajęcia ich zasobów, to już by nam 

pozwoliło uzyskać jakąś orientację w tym skoku, o ile jakiś będzie. Także to byłby dobry 

pomysł z tą platformą. To może dopiszę możliwość elektronicznego głosowania. To                          
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w regulaminie może być, platformy może jeszcze nie być, ale możemy ją zorganizować. Mam 

jedno zapytanie do tego harmonogramu, tak żeby mieć jeszcze lepszy obraz sytuacji. W tej 

chwili nasz harmonogram naszego obecnego BO jest realizowany w takich ramach 

czasowych. Tylko tu nam się robi pewnego rodzaju błędne koło, bo strasznie trudno z tego 

harmonogramu…, zmienić to. Więc wydaje się, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby zawiesić 

na jeden rok, żeby dogonić czas albo opóźnić czas, tylko że znowu tutaj to nie jest dobry 

pomysł, bo nie będzie realizacji. 

 

Radna ANNA KUSZNER 

Nie wiem, może by po prostu rozpocząć w następnym roku nabór wniosków wcześniej. Czy 

to koliduje z realizacją? Myślę, że nie. W 2020 roku będzie realizacja tego co teraz było, na 

tych samych zasadach, a nabór wniosków i te wszystkie rzeczy zrobimy trochę wcześniej, tak 

aby już na koniec roku były wybrane i aby zacząć… To tylko z terminami. Nie wiem, czy ja 

dobrze myślę? Przerwa będzie potrzebna? 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

To znaczy w przyszłym roku będą realizowane projekty te, które będą tak naprawdę dopiero 

zgłaszane. Bo to 2020. Ale można by było również do tego października, czy nawet listopada 

zrealizować już budżet na 2020 rok. Czyli przyszły rok byłby taką kumulacją proceduralną, 

ale nie inwestycyjną. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Wydaje mi się to dosyć … (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. ) Pani Skarbnik, jakieś 

zastrzeżenia? Proszę mówić teraz, bo potem będzie po zawodach. 

 

Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Nie, nie ma kumulacji inwestycyjnej, czyli środki finansowe zostają na tym samym, 

niezmienionym poziomie. Natomiast organizacyjnie trzeba by było przygotować                    

w ciągu jednego roku dwie procedury. Pierwszą, powiedzmy, idąc tym starym 

harmonogramem i drugą – idąc tym nowym, jeżeli oczywiście tak ustalimy i tak Rada 

uchwali. I to by było logiczne. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jakby udało nam się ten nowy regulamin w pełni przygotować przed końcem roku, to 

spokojnie możemy realizować proceduralnie, tak jak Naczelnik mówił, na rok 2021, już 

według nowych zasad. Będziemy mieli już dane za 2019, to będzie podstawa do ustalenia 

kwoty na 2021. Dobrze mówię? 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Chciałem tylko zwrócić uwagę, że tak naprawdę problemy dotyczą trudnych projektów 

infrastrukturalnych, które są czasowe. Natomiast projekty miękkie, czy projekty, które da się 

zrealizować w szybkim czasie, są realizowane bez problemu z tego budżetu. Czyli tutaj być 

może w ogóle nie natrafimy na problem takiego projektu, który nas zatrzyma w roku 2020, 

pomimo tego że wystartujemy tak jak zawsze troszkę później niż powinniśmy. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tu mnie nęci ta perspektywa, że zaczniemy wreszcie ogłaszać przetargi we właściwym 

czasie, że nie będzie tego kłopotu, z którym do tej pory się borykaliśmy i potem skutkowało 

to przesunięciem wszystkich  tych inwestycji i  tego całego zamieszania z tym związanego. 
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Naczelnik RADOSŁAW KICIŃSKI 

Tylko trzeba mieć świadomość, że to się uda dopiero od roku 2021. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Leczenie czasami boli, tylko że potem człowiek się lepiej czuje. Także jeśli udałoby się nam 

coś takiego zrobić, to mam nadzieję, że by nam się to poprawiło. W takim razie ja tylko 

zapiszę to, o czym w tej chwili rozmawialiśmy, z tym że to nie będzie elementem regulaminu 

w sumie, chociaż w regulaminie możemy wstawić, jakby wymusić … Myślę, że to nie jako 

element regulaminu, tylko jako … Przepisy przejściowe trzeba by było ustalić jeszcze. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Właśnie analizuję teraz te budżety, które czytałem, to w którymś było zapisane, że od 1 do 31 

lipca, czy tam sierpnia są projekty, a głosowanie zawsze jest, powiedzmy, w październiku. 

Jest to określone w regulaminie, konkretne miesiące. (Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia.) 

Może i w Krakowie. Naprawdę nie wiem, dużo ich czytałem, także nie wiem. 

 

Wypowiedzi z sali nie do odtworzenia. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Jeżeli projekt nie został zrealizowany dotychczas, był wybrany przez mieszkańców, uzyskał 

akceptację, Rada może w każdym momencie wprowadzić taki projekt do budżetu, takie 

zadanie. I do tej pory to co realizujemy z …, czyli to co się nie udawało w poprzednich latach, 

było realizowane na takiej zasadzie, że to zostało wprowadzone do budżetu przez radnych, 

czyli w tym momencie niezależnie od tego co będzie zapisane w tym regulaminie, radni taką 

możliwość mają. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że czegoś się nie da zrealizować w ciągu 

roku, czy się nie udało, no to potem może zostawmy tę decyzję nadal radnym. W sensie, że 

radni mogą zadecydować, czy dane zadanie realizujemy, czy nie. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Jeśli dobrze zrozumiałem, to znowu byśmy się wdali w te same gry, w które graliśmy do tej 

pory. Z tym przerzucaniem, jeśli dobrze zrozumiałem, zadań z budżetu obywatelskiego, 

przerzucanie ich jako stałych elementów już do budżetu miejskiego i wtedy te inwestycje są 

realizowane za wszelką cenę na dobrą sprawę. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Ja się nie zgadzam. Dlatego że pytanie: jak traktujemy budżety obywatelskie? Który jest 

obywatelski? Czy ten, gdzie wybrali ludzie radnych i radni uchwalili budżet? Czy ten, na 

który zagłosowali sami, nawet jeżeli było ich 6,5%, czy też 1000 osób. Budżet obywatelski 

dla nas jest wskazaniem tego, czego chcą mieszkańcy. Jeżeli to jest dobry pomysł, to 

uważam, że i tak powinniśmy w tym kierunku podążać, bo być może jest to coś, czego nie 

widzieliśmy, co zostało nam pokazane, unaocznione, jeżeli przeszło przez wszystkie etapy 

oceny, no to jest zasadne i tutaj nawet jeżeli pokazuje się w ciągu roku, że nie zostało to 

zrealizowane, bo koszty są np. wyższe, nie wiem, jeżeli są 10-krotnie wyższe, to nie ma                  

o czym mówić, ale jeżeli są wyższe o 5 albo 7% i formalnie zostało to już zatrzymane, to 

jednak Rada ma możliwość zdecydowania, czy idziemy, czy nie. I być może jesteśmy też na 

takim etapie, że mamy zrobioną na to dokumentację, bo tego też nie poruszaliśmy. Żeby 

zrobić jakiś projekt, gdy ludzie zgłaszają projekt, który wymaga sporządzenia dokumentacji 

wcześniejszej i nie pójdziemy w stronę PFU, bo nie mamy takich możliwości, to wydamy 

pieniądze na zrobienie dokumentacji. Wydaliśmy pewne pieniądze, jeżeli to zasadne, to 

uważam, że powinniśmy to jednak realizować. Ja bym nie wstawiał tego z automatu do 
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regulaminu uchwalanego przez Radę, tylko zostawiłbym każdorazowo decyzji Radnym, tak 

żeby mogli w każdym momencie decydować o tym. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

W tej kwestii to tak czy inaczej mogą decydować w dowolnym momencie. Tzn. w momencie, 

kiedy projekt już wypadnie, nie jest zrealizowany przez BO, to jest jakiś sygnał, jest 

przygotowana dokumentacja i w każdej chwili radny, czy grupa radnych może wnioskować            

o włączenie tego do budżetu. Tak jak to do tej pory było, z tego co zauważyłem. No bo tak to 

się działo. Te praktyki, które miałem okazję obserwować przez ostatnich kilka lat, to właśnie 

sprawiały, że inwestycje były wpisywane do budżetu już przy wielokrotnie wyższych 

kosztach niż były zakładane na początku i to jakby hamuje mnie przy zgodzeniu się. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Ale chciałem zwrócić uwagę, że tę decyzję podejmowała Rada. Natomiast koszty były 

wprowadzane jako realne. Bo jeżeli zapiszemy automatyzm w tej uchwale, w tym 

regulaminie, to odrzucimy pewną grupę projektów, czyli przekraczających koszty                             

i zamkniemy im w ogóle dalsze życie.    

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Tak jak Pani Skarbnik rozdziela kwestię BO od budżetu miasta jako takiego … (Wypowiedź 

Skarbnik Miasta z sali nie do odtworzenia.) No nie, Pani Skarbnik, mniej więcej tak to 

wyglądało. To jeśli to rozdzielimy, to to że projekt wypadł z realizacji w trybie BO, to on 

wypadł, ale w każdej chwili dowolny radny może w porozumieniu z autorem wnioskować                    

o wprowadzeniu tego do budżetu miasta. 

 

Naczelnik PIOTR TUROWSKI 

Chciałem powiedzieć o tym, żebyśmy nie zablokowali tej możliwości tylko, żebyśmy nie 

zapisali czegoś, co nam nie pozwoli tego zrealizować. Bo w tej chwili, mija rok 2019, coś  się 

zrealizowało, coś nie, Rada może zdecydować – robimy bądź nie, znamy koszty… Chodzi mi    

o to, żebyśmy nie zablokowali tej możliwości zapisami regulaminu. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Od tego jestem daleki. 

 

SKARBNIK MIASTA 

Powtórzę po raz kolejny, że BO jest elementarną częścią budżetu, a mówiąc o tym, że był 

realizowany ze środków ogólnego budżetu, miałam na myśli fakt, że nie w ramach środków 

przeznaczonych na BO. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

No i ja to samo miałem na myśli. W tym kontekście rozdzielenie inwestycji, czy jest 

realizowana ze środków z BO, który jest składową budżetu miasta. Tylko że potem, jak już 

nie jest realizowany w trybie BO, już nie jest realizowany z zachowaniem tej całej procedury 

określonej regulaminem, tylko potem już są decyzje innego rodzaju. Tylko o to chodzi. 

Słuchajcie Państwo, w zasadzie zapisaliśmy wszystkie wnioski, ja to przeredaguję                           

i przedstawię Wam tutaj, żebyście się zapoznali i żebyśmy mieli podstawę do 

przedyskutowania, jeżeli popełnię jakieś nieścisłości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz – mam 

przed sobą projekt uchwały, którą zostawił nam Przewodniczący Gregorowicz i to co mówił 

tutaj na wstępie, że tak czy inaczej będzie lansował rozwiązanie, które nam tutaj przedstawił. 

Co do zasady generalnie ja się zgadzam z tą małą nowelą, natomiast co do szczegółów już nie 
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do końca. Ja myślę, że moglibyśmy się i powinniśmy odnieść się do tej noweli i uzupełnić pkt 

3 § 1 o nasze postanowienia, które tutaj podjęliśmy. W § 3 mamy: „Pozostałe projekty mogą 

być realizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Miasto Lubartów, 

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

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

tej nieruchomości lub jej użytkownika wieczystego.” Myślę, że powinniśmy tutaj 

zawnioskować o zmianę treści tego ust. 3 i zaproponować to co ustaliliśmy. 

 

Radny JACEK TCHÓRZ 

Tomek, ja uważam, że teraz powinieneś to wszystko co omówiliśmy sformułować, wysłać 

nam, a to zostawmy. Na Klubie każdy sobie to przedstawi, omówimy i temat będzie 

zamknięty. 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 

Czy Państwo zgadzacie się z tym, żebyśmy to w tej chwili zawiesili i najwyżej w trybie 

pilnym zwołamy jeszcze jedno powiedzenie i zajmiemy się tylko tym i przeredagujemy po 

tym, jak zapoznacie się już z moją redakcją tych wniosków z naszego posiedzenia. 

I tak musimy niestety jeszcze jedno posiedzenie zwołać, związane z tymi zaległymi 

projektami. Pani Skarbnik i Pani mecenas będziemy potrzebowali jeszcze Waszej pomocy, ale 

na kolejnym posiedzeniu. Chodzi nam tutaj o zaległe projekty, bez Waszej pomocy nie 

poradzimy sobie z tym tematem i na następne posiedzenie będziemy potrzebowali wsparcia. 

 

Więcej głosów w tym punkcie posiedzenia nie było, zatem Przewodniczący Komisji zamknął 

go i  przeszedł do pkt 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Uwag do treści protokołu nie zgłoszono. Komisja jednogłośnie, 4 gł. za, przyjęła protokół nr 

1/2019 z dnia 8 października 2019 roku. 

 

Kolejnym punktem porządku posiedzenia był pkt 5. Wolne wnioski. 

 

Ad.5 

Wolne wnioski. 

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował zebranym                         

i zamknął posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 24 października 

2019 roku.  

  

Na tym protokół zakończono.  

 

Protokołowała:         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

 

         

                Tomasz Krówczyński 

 


