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 27 marca 2014 r. 

 

Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów w ramach 
Budżetu Obywatelskiego miasta Lęborka na rok 2014 

Odwołanie 
 
 Po posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2014 r. jako wnioskodawca projektu z 
budżetu obywatelskiego pod tytułem: „PARKUJ z mieszkańcami Lęborka, czyli 
budowa i organizacja parkingu samochodowego przy ul. Zwycięstwa” pragnę złożyć 
odwołanie ze względu na dodatkowe ustalenia i okoliczności, które w pierwotnej 
wersji zostały przez Komisję podważone, co skutkowało odrzuceniem wniosku na 
etapie oceny merytorycznej. 
1/. Dyrektor Szkoły Ponad Gimnazjalnej nr. 1 jednoznacznie potwierdził wyrażenie 
zgody na wydzielenie pod wzmiankowany parking, pasa części nieruchomości 
gruntowej (patrz zał. mapa do celów projektowych)  oraz zawarcie stosownej 
umowy formalnej (użyczenia) co do jego użytkowania w terminie wieloletnim. 
Owa zgoda została również potwierdzona i wyrażona oraz zaakceptowana  przez 
Starostę Lęborskiego (patrz relacja Radnego Pana Włodzimierza Klaty); 
2/. Wymogi formalne, które zostały artykułowane przez Komisję, które legły u 
podwalin odrzucenia wniosku zostały wprowadzone regulaminem post fatum czyli 
po terminie składania wniosków a więc zgodnie z zasadą nie działania prawa wstecz, 
nie powinny stanowić jak w sentencji; 
3/. Kilka z pozostałych , złożonych wniosków, również  nie spełniało wymogów jak w 
punkcie 2. czyli nie zawierało umowy pisemnej z właścicielem danej nieruchomości 
(patrz zasada równego traktowania i jednolitych kryteriów); 
4/. Złożony przeze mnie projekt spełnia wszystkie wymagania formalne i 
merytoryczne, włącznie z tym, który dotyczy  spełniania determinanty, iż jest to 
zadanie własne Gminy Lębork; 
5/. Również argumentacja, iż jest to realizacja „nie ekologiczna” mija się z 
rzeczywistością, bowiem parking zostanie obsadzony dodatkową zielenią oraz użyte 
materiały do części trakcyjnej są surowcami naturalnymi typu grys i żwir; 
6/. Pod wnioskiem zostały złożone uwierzytelnione podpisy wielu obywateli Lęborka 
w ilości znacznie przekraczającej minimum wymagane uchwałą. 
 
Proszę zatem o ponowną ocenę merytoryczną i dopuszczenie wniosku pod ocenę 
obywatelską w dniach 01-15  kwietnia 2014 r. 
 

Powyższe pismo zostanie złożone w oryginale w dniu 28.03.14 r. w Kancelarii Ogólnej UM 


