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                                                                                           Rada Miasta Lublin

    Skarga na prezydenta miasta Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu
Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023                                                      

     Zarzucam prezydentowi miasta Lublin brak właściwego nadzoru nad procedowaniem projektu 
Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023, poprzez brak właściwej formy i sposobu 
konsultacji w ramach ustawowego obowiązku partycypacji z udziałem interesariuszy na każdym 
szczeblu podejmowanych decyzji oraz braku pełnej transparentności w całym procesie planowania i 
uchwalania w/w aktu prawa miejscowego.

      Naborowi wniosków interesariuszy towarzyszyła dezinformacja w postaci zakresu rzeczowego, 
podmiotowego i przedmiotowego, której odzwierciedleniem jest między innymi przebieg spotkania 
informacyjnego na forum Rady Dzielnicy Czechów Południowy, z udziałem  przedstawicieli prezydenta 
Miasta Lublin,  którego przebieg został zarejestrowany i jest dostępny w sieci Internet pod adresem: 
https://youtu.be/hFE9nnBWed8.

      Konsultacje w ramach procesu partycypacji społecznej prowadzone były w większości bez 
szerokiego udziału interesariuszy w postaci mieszkańców Miasta Lublin, Rad Dzielnic i innych 
podmiotów, których nie informowano we właściwym czasie i formie o ich miejscach i terminach. Nie 
przedstawiano do zaopiniowania tak kolejnych wersji projektów ale również wszystkich złożonych 
wniosków oraz ich kwalifikacji lub odrzucenia z wpisania w projekt Programu Rewitalizacji Miasta Lublin
na lata 2017-2023. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest zapis AV spotkania konsultacyjnego 
przeprowadzone w dniu 22.04.2017, podczas którego zgłaszano merytoryczne uwagi i pytania w w/w 
zakresie, a które zostały w większości całkowicie pominięte w  dokumencie pt. „Raport z konsultacji 
społecznych”: https://youtu.be/_AOM5FlmiSg . Zakres i treść cytatów dostępnych w raporcie z 
konsultacji wskazywać może na świadomą cenzurę przedmiotową i rzeczową. Próba ukrycia przed 
społeczeństwem uwag i wniosków eksperckich przygotowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego pieczętuje fikcję partycypacji społecznej.

      Zarzucam prezydentowi Miasta Lublin bezzasadne nieuwzględnienie opinii Rady Dzielnicy 
Czechów Południowy, o włączenie w projekt Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 
dzielnicy reprezentowanej przez ten organ pomocniczy Gminy Lublin, a wręcz całej północnej części 
naszego miasta jest nie tylko niezrozumiały, ale również nie do przyjęcia w kontekście wcześniejszych 
wersji projektu jak i braku realizacji wcześniej uchwalonych i aktualizowanych Programów Rewitalizacji 
Gminy Lublin.

     Brak powiązania przygotowanego projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na lata 2017-2023 
z uchwalonym wcześniej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
MPZP dla naszego miasta i obszaru  Dzielnicy Czechów Południowy oraz innych dokumentów o 
znaczeniu strategicznym dla Lublina cementuje uzasadnienie do w/w skargi  na prezydenta miasta 
Lublin za brak właściwego nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji Miasta Lublin na 
lata 2017-2023.
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