
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: Filip Trubalski 

Nazwa instytucji/organizacji: - 

e-mail: Filiptrubalski@gmail.com 

telefon: 782134632 
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Propozycja (Prosimy o przedstawienie  propozycji lub uwagi jaka powinna zostać uwzględniona w przyszłorocznym Budżecie 

Obywatelskim w Lublinie): 

 
Zmiana § 2.3 na: 3. Projekty małe to takie, których łączny koszt brutto realizacji mieści się w kwocie od 50 000 zł do 

500 000  zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi 9 000 000 

zł. Z tego kwota 4 050 000 zostanie przeznaczona na realizację zadania albo zadań do kwoty 150 000 zł wskazanych 

na etapie składania projektu przez autora projektu, który w głosowaniu otrzyma najwyższe poparcie z projektów 

dotyczących dzielnicy Miasta Lublin właściwej ze względu na miejsce realizacji projektu.  

 

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.): 

Powyzsza zmiana pozytywnie wpłynie na zaangażowanie mieszkańców, szczególnie z mniejszych dzielnic lub 
dzielnic, w których do tej pory nie były realizowane projekty w ramach BO. 

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

w Lublinie): 

Zmiana § 3 i 17 na: Projekty do budżetu obywatelskiego, zwane dalej „projektami”, może składać osoba fizyczna, 

która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia, zamieszkująca na terenie Gminy Lublin będąca jednocześnie 

oznaczona w stałym spisie wyborców Miasta Lublin lub dopiszą się w terminie do 2 tygodni przed datą rozpoczęcia 

głosowania do „elektronicznego spisu mieszkańców nieujętych w stałym spisie wyborców Miasta Lublin”. . Na 

kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Lublin, którzy mają ukończone 16 lat oraz ujęci są w stałym spisie 

wyborców Miasta Lublin lub w spisie, o którym mowa  w § 3 dokonują wyboru maksymalnie 2 projektów małych i 

1 projektu dużego. 

 

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.): 

 
Obecne rozwianie umozliwia zgłoszenie i oddanie głosu osobom nie zamieszkałym w Lublinie ponieważ nie istnieje 

jakakolwiek możliwość weryfikacji podanego adresu zamieszkania. 

 
 
 

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

w Lublinie): 
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Zmiana § 11 na: Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Gminy Lublin, którzy ukończyli w dniu 

głosowania 16 lat, w głosowaniu jawnym - imiennym, dla którego potrzeb wyznacza się punkty do 

głosowania. Niedozwolone jest oferowanie korzyści materialnych lub niematerialnych w zamian za 

oddanie głosu lub zebranie kart do głosowania.  

Oraz dodanie § 19.7. W przypadku nie przestrzegania § 11 zespół ds. czwartej edycji budżetu obywatelskiego może 

podjąć decyzję o nie wpisaniu projektu do budżetu Miasta Lublin na rok 2018. 

 

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.): 

 
Nie dopuszczalne jest dalsze przyzwolenie UM na istniejący proceder pozyskiwania głosów widoczny szczególnie 
na przykładzie klubow sportowych tj. Lublinianki Lublin oraz Motoru Lublin S.A. 
 
 

 

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