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Prezes Zarządu 

Fundacja Wolności

kontakt@fundacjawolnosci.org 

Szanowny Panie, 

Odpowiadając  na wniosek przesłany drogą elektroniczną w dniu  20 stycznia  2023 r.
o zwiększenie  kwoty rezerwy celowej  do dyspozycji  rad dzielnic,  w dzielnicach,  w których
będzie wysoka frekwencja wyborcza oraz przygotowanie ulotki informującej o wyborach do
Rad Dzielnic, uprzejmie informuję o sposobie rozpatrzenia.

Odnosząc się do Pana wniosku wyjaśniam, iż jednym z głównych założeń prowadzonej
polityki  miejskiej  jest  angażowanie  mieszkańców w proces współdecydowania  o sprawach
miasta i wzmacnianie zrównoważonego rozwoju wszystkich lubelskich dzielnic, niezależnie od
frekwencji w wyborach do Rad Dzielnic, które odbywają się raz na 4 lata. W bieżącej kadencji
samorządu  rezerwa  celowa  na  zadania  zgłaszane  przez  jednostki  pomocnicze  była
zwiększana dwukrotnie.

W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz wobec skutków niekorzystnych dla
finansów  samorządowych  zmian  w  systemie  podatkowym,  a  co  za  tym  idzie  znacznym
spadkiem dochodów miasta w 2023 roku i latach następnych bez ich pełnej rekompensaty,
konieczne jest utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatkowania środków Miasta Lublin oraz
wprowadzenie  rozwiązań  optymalizujących.  Dlatego  też  decyzje  mające  wpływ  na  kształt
budżetu  miasta  w kolejnych  latach,  w  tym ustalanych  w nim rezerw budżetowych,  m.  in.
rezerwy na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze, będą podejmowane każdorazowo
w  ramach  prac  nad  projektem  budżetu  miasta,  z  uwzględnieniem  aktualnych  możliwości
finansowych i uwarunkowań ustawowych.

W  przypadku  poprawy  sytuacji  finansowej,  rozpoczęty  w  latach  ubiegłych  proces
sukcesywnego  zwiększania  wysokości  środków  przeznaczonych  do  dyspozycji  jednostek
pomocniczych, będzie kontynuowany.

Odnosząc się do pkt 2 wniosku informuję, iż w dniu złożenia wniosku proces wysyłania
decyzji podatkowych był już rozpoczęty.

 Dystrybucja informacji dotyczących wyborów bezpośrednio do mieszkańców odbywa się
za  pośrednictwem informatora  miejskiego  lublin.eu,  który  w wersji  drukowanej  dociera  do
domów lublinian. Artykuły zawierające informacje dotyczące wyborów, zostały zamieszczone
w pierwszym tegorocznym wydaniu informatora, który trafił do mieszkańców w drugiej połowie
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stycznia br.  oraz w kolejnym numerze,  który będzie dystrybuowany w bieżącym miesiącu.
Podjęte w tym zakresie działania realizują założenia propozycji zawartej w Pana wniosku nie
generując dodatkowych, wskazanych przez Pana we wniosku kosztów druku.

Niezależnie  od  powyższego,  podjęto  również  działania  infomacyjno  -  promocyjne,
upowszechniające  informacje  o  wyborach  i  naborze  kandydatów  do  Rad  Dzielnic  za
pośrednictwem:

• ekranów w sieci autobusów MPK;

• elektronicznych  tablic  ogłoszeń  w  budynkach  Urzędu  i  Biurach  Obsługi
Mieszkańców;

• specjalnie  uruchomionej,  dedykowanej  wyborom  strony  internetowej:
radydzielnic.lublin.eu/wybory;

• Biuletynu Informacji Publicznej - w zakładce Wybory i referenda/ Wybory do Rad
Dzielnic 2023;

• miejskich profili w mediach społecznościowych (facebook, instagram);

• informacji prasowych kierowanych do redakcji mediów lokalnych.

Informacje dotyczące wyborów i głosowania zostały również zamieszczone na:

• planszach  informacyjnych  na  stojakach  ogłoszeniowych  w  każdej  z  dzielnic
(informacja  o  zadaniach  rad  dzielnic,  uprawnieniach  do  głosowania,  listach
kandydatów,  zasadach  głosowania,  obwodach  i  siedzibach  obwodowych  komisji
wyborczych);

• plakatach eksponowanych w autobusach MPK oraz na przystankach MPK;

• plakatach w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic, siedzibach instytucji miejskich.

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta

Andrzej Wojewódzki

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz .UE. L. Z 2016 r. Nr 119) - dalej: „RODO”), administrator danych osobowych informuje
o sposobie i celu, w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach,
wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla
Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu praw związanych  z  przetwarzaniem danych.  Z  Inspektorem
Ochrony  Danych  można  się  kontaktować  poprzez:  email:  iod@lublin.eu;  lub  pisemnie  na  adres
Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  wniesionego  wniosku,  zgodnie
z przepisami  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.
2022.2000  t.j.)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  8  stycznia  2002  r.  w sprawie  organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność danych do wypełnienia
obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  danych  osobowych  (art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO).
Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  (imienia  i  nazwiska  oraz  adresu)  jest  wymogiem
wynikającym  z  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego.  Wniosek,  który  nie  zawiera  imienia
i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli przekazano Administratorowi
inne dane osobowe (np. numer telefonu), podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust.
1 lit. a RODO. 

5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez
okres rozpatrywania wniosku oraz przez czas niezbędny do zbadania i wyjaśnienia sprawy, a następnie
będą  przechowywane  przez  okresy  zgodne  z kategoriami  archiwalnymi,  o  których  mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów
zakładowych to jest z uwagi na zakwalifikowanie w rzeczowym wykazie akt wniosków do kategorii A, będą
przechowywane wieczyście.

7. Pani/Pana  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  świadczącym  dla  Administratora
usługi np. informatyczne, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbędnym  do realizacji  tej  umowy,  podmiotom lub  organom  uprawnionym  na  podstawie  odrębnych
przepisów prawa a także innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np.
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu. 

9. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię). 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art.

16 RODO; 
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 
4) prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych  w  art.

18 RODO; 
5) prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  w  przypadkach

określonych w art. 21 RODO;
6) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
7) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  sytuacji,  gdy  uznaje

Państwa,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO). 
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