
Jak ma wyglądać czwarta edycja lubelskiego Budżetu Obywatelskiego? 

Zapraszamy do przedstawienia pomysłów na regulamin czwartej edycji lubelskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Prosimy o przedstawienie ich w poniższej tabeli. Po uzupełnieniu tabeli należy ją 

przesłać na adres obywatelski@lublin.eu do 13 listopada 2016 r.  Prosimy, w miarę możliwości, o 

jasno i konkretnie przedstawione propozycje wraz z ich uzasadnieniem. W jednym formularzu można 

przedstawić dowolną ilość propozycji. 

 

Dane kontaktowe (Prosimy wypełnienie jeśli chcą Państwo być zaproszeni do dalszej części konsultacji): 

Imię i nazwisko: Dorota Wójcik 

Nazwa instytucji/organizacji:  

e-mail: d0ta@o2.pl 

telefon: 604188966 

Propozycja (Prosimy o przedstawienie  propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie 

Obywatelskim w Lublinie): 

 

Projekty dopuszczone do głosowania powinny mieć charakter inwestycyjny 

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o 

przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie może 

wywołać wdrożenie Państwa propozycji.): 

1. 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Powinien zostać trwały ślad po realizacji projektów finansowanych przez budżet, projekty miękkie, społeczne 

powinny mieć albo wydzieloną w ramach b.o pulę środków, albo powinny aplikować w ramach dzielnic kultury. 

Uważam, że miasto i tak współfinansuje różnego rodzaju imprezy więc nie powinny one dodatkowo trafiać do 

głosowania w ramach b.o. 

Propozycja (Prosimy o przedstawienie propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim 

w Lublinie): 

W głosowaniu powinni brać udział mieszkańcy Lublina a nie osoby czasowo zamieszkujące- zwłaszcza studenci 

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o  

przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie  

może wywołać wdrożenie Państwa propozycji.): 

2. 

Większość studentów czasowo przebywa w Lublinie i po studiach opuszcza nasze miasto, a nawet kraj. Zgłaszać 

projekty i wybierać je do realizacji powinny osoby stale zamieszkujące Lublin. Naganne moim zdaniem są akcje 

przeprowadzane przez uczelnie wśród studentów. Uczelnie „załatwiają” sobie łatwo finansowanie ze środków, 

które powinny realizować potrzeby dzielnic lub ogólnomiejskie projekty służące mieszkańcom 

 

 

 

Propozycja (Prosimy o przedstawienie propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim 

w Lublinie): 

Regulamin bo nie przewiduje ścieżki odwoławczej 

Uzasadnienie propozycji (Prosimy o wskazanie dlaczego regulamin powinien uwzględniać powyższa propozycję. Prosimy o  

przedstawienie problemu, który zostanie rozwiązany dzięki Państwa propozycji. O ile to możliwe prosimy o zarysowanie skutków jakie  

może wywołać wdrożenie Państwa propozycji.): 

3. 

 

W sytuacji gdy projekt nie uzyska akceptacji nie ma możliwości złożenia odwołania 

 

 

 



W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: obywatelski@lublin.eu. 


