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Fundusz Watchdogów 2022 
 
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów - Działanie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej w samorządach Powiatu Lubartowskiego 
 
Miasto Obywatelskie Lubartów działa od 2008 roku -  początkowo jako grupa 
nieformalna, stowarzyszenie, a teraz fundacja - na rzecz swobodnego dostępu do 
informacji publicznej oraz zwiększenia jawności i etyki w życiu publicznym poprzez 
promowanie idei monitoringu społecznego i działań strażniczych na terenie miasta 
Lubartów i Powiatu Lubartowskiego. Występuje z wnioskami o informację publiczną, 
skarży odmowy odpowiedzi,  podejmuje interwencje, reagując na zgłoszenia 
dotyczące nieprawidłowości w  funkcjonowaniu samorządu. Fundacja wydaje lokalną 
gazetę, prowadzi strony lubartow.mamprawowiedziec.pl i molubartow.com. 
 
W ramach inicjatywy Działanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w 
samorządach Powiatu Lubartowskiego fundacja planuje przygotowanie raportu 
podsumowującego doświadczenia związane z pozyskiwaniem informacji o wysokości 
nagród wypłacanych urzędnikom w 13 gminach Powiatu Lubartowskiego od 2013 
roku. Fundacja planuje także modyfikację strony internetowej www.molubartow.com 
oraz pokrycie kosztów jej obsługi. 
 
Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 39 976,46 zł. 
 
 
Stowarzyszenie "Nasze Miasto" - Działania strażnicze w służbie ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola 
 
Stowarzyszenie Nasze Miasto walczy o jawność i transparentność lokalnych instytucji 
w Stalowej Woli, pokazuje kulisy zarządzania miastem; docieka, na co urzędnicy 
wydają publiczne pieniądze i wygrywa sądowe batalie z władzą o dostęp do informacji 
publicznej. Współpracuje z lokalnymi mediami, informuje mieszkańców za pomocą 
facebookowego fanpage'a (www.facebook.com/NaszeMiastoStW) i  strony 
internetowej www.nasze-miasto.org.pl. W ramach inicjatywy Działania strażnicze w 
służbie ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy Stalowa Wola Stowarzyszenie 
Nasze Miasto prowadzi kampanię informacyjną o środowisku, edukuje i działa na 
rzecz zieleni miejskiej, docierając do jej miłośników i obrońców;  organizuje spotkania 
tematyczne w terenie, zbiera i publikuje informacje na temat wycinek i nasadzeń 
drzew w gminie Stalowa Wola.  
 
W maju Stowarzyszenie zaskarżyło decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów 
dot. odmowy udostępnienia informacji o ilości drewna, jaka została sprzedana oraz 
łącznej kwoty netto sprzedaży pozyskanego drewna. Decyzję Nadleśniczego uchylił 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie – dzięki temu wiemy, że przychód 

http://www.nasze-miasto.org.pl/
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netto ze sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo Rozwadów w latach 2020-2021 
wyniósł 33,5 mln zł.  
 
Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 29 000 zł. 
 
 
Fundacja Wolności - Po(mocny) watchdog  
Fundacja Wolności wspiera mieszkańców Lublina w ujawnianiu informacji 
publicznych. Składa wnioski o dostęp do informacji publicznych, ujawnia trudno 
dostępne dane, działa interwencyjnie (po zgłoszeniach mieszkańców i sygnalistów). 
Prowadzi gazetę Jawny Lublin, współpracuje z lokalnymi mediami. 
 
W ramach inicjatywy Po(mocny) watchdog planowane są działania takie jak: 
opracowanie strategii komunikacyjnej fundacji, w tym warsztaty wyjazdowe zespołu 
pracowników i wolontariuszy; stworzenie programu praktyk i bazy ekspertów dla 
gazety Jawny Lublin i rozwój współpracy z lokalnymi mediami, zakup sprzętu 
komputerowego i remont biura (m.in. wymiana paneli podłogowych), a także 
opłacenie kosztów sądowych.  
 
Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 38 340 zł. 
 
 

Stowarzyszenie SOISH - Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach 
powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków 
wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w 
trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-
2021 
 
Stowarzyszenie SOISH monitoruje obszar stosunków państwa z kościołami i innymi 
związkami wyznaniowymi poprzez kontrolę obywatelską, badanie finansowania i 
wzajemnych relacji, przygotowywanie propozycji zmian w prawie wyznaniowym, 
działalność naukową i ekspercką oraz badanie stopnia przestrzegania prawa przez 
władze publiczne. 
 
W 2020 roku dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego SOISH zbadało politykę 
udzielania przez powiaty bonifikat kościołom i związkom wyznaniowym na 
nieruchomości i przygotowało raport ujawniający, że  powiaty rzadko prowadzą 
transparentną politykę udzielania bonifikat.  Analiza, której przedmiotem są 
nieruchomości przeznaczone na działalność charytatywną i kulturalną jest 
kontynuacją podjętych wcześniej działań strażniczych w obszarze nieruchomości 
przekazywanych na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych. Celem 
inicjatywy jest zbadanie, w jaki sposób powiaty przez ostatnie 6 lat prowadziły zbycie 
nieruchomości na rzecz związków wyznaniowych na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zakres darowizn przekazywanych 
związkom wyznaniowym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i 
Agencję Mienia Wojskowego (AMW) w trybie art. 59 ust. 5 ustawy.  
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Zbadanie skali zjawiska, polityki powiatów, KOWR i AMW w tym zakresie, ze 
szczególnym uwzględnieniem wielkości udzielanych bonifikat i ewentualnych różnic 
między wyznaniem dominującym i mniejszościowymi kościołami i innymi związkami 
wyznaniowymi pozwoli na przygotowanie rekomendacji dla jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie prawidłowej polityki. Efektem działań strażniczych będzie 
materiał informacyjny przygotowany dla społeczeństwa oraz organizacji społecznych, 
który będzie wskazywał, jak wygląda procedura, jakie są uprawnienia strony 
społecznej i obywateli w tym przedmiocie, a także pozwoli na budowane 
skutecznego nacisku na podmioty publiczne i samorządowe w celu prowadzenia 
transparentnej polityki zbywania nieruchomości z bonifikatą na cele działalności 
charytatywnej, kulturalnej oraz przekazywania na analogiczne cele darowizn. Wynik 
badań i rekomendacje będzie można wykorzystać do przygotowania ewentualnych 
zmian w prawie. 
 
W sierpniu 2022 r. Stowarzyszenie zakończyło I etap zbierania odpowiedzi na wnioski 
o dostęp do informacji publicznej. Spośród udzielonych 300 odpowiedzi w 44 
przypadkach doszło do zbywania nieruchomości z bonifikatą, o której mowa w art. 
68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odpowiedzi nie udzieliło 60 
powiatów, które dostaną drugą szansę, potem SOISH będzie kierować skargi do WSA 
na bezczynność organów. 
 
Przekazaliśmy wsparcie w wysokości 34 200 zł. 
 
 

 


