
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): 

 
Dodanie § 18. 5. W jednej edycji Budżetu Obywatelskiego realizowane mogą być maksymalnie 3 projekty, w tym 

nie więcej niż 1 „duży” nieinwestycyjne. 

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.): 

Obecny poziom zadłużenia Miasta Lublin wskazuje na komiecznosc realizacji w głównej mierze projektów 
inwestycyjnych, których efekty będą widoczne i dostępne dla mieszkańców przez lata.  

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

w Lublinie): 

Zmiana § 16 na: Głosowanie w wersji papierowej trwa od 11 września 2017 r. do 19 września 2017 r. oraz 

w wersji elektronicznej od 11 września 2017 r. do 25 września 2017 r. 

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.): 

 
Przesunięcie terminu głosowania na wrzesień wydłużyć termin na opracowanie dokumentacji projektów przez UM, 

który spowoduje realizacje wszystkich projektów  w jednym roku budżetowym. Propozycja rozdzielenia głosowania 

stosowana jest m.in. w Lodzi i pozwala na szybsze rozpoczęcie liczenia glosow papierowych przy jednoczesnym 

wydłużeniu terminu głosowania dla mieszkańców przez internet. 

 
 
 

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

w Lublinie): 

Opiniowanie projektów przez Rady Dzielnic powinno odbywać się przed ogłoszeniem oceny formalnej lub 

całkowicie pominięte. Obecne rozwiązane i jego efekty są niewidoczne dla osób głosujących a ponadto termin 

wakacyjny powoduje ze większość rad nie podejmuje działalności w tym zakresie. 

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.): 
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Jak wyżej.  
 
 

 

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