KW LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI
ul. Polna 11; 84-300 Lębork; tel. 698-497-324; e-mail: budzetlebork@gmail.com

Hasło naszej kampanii:

Dobru Lęborka i lęborczan podporządkowane są wszystkie cele Stowarzyszenia Lęborski Budżet
Obywatelski oraz wynikający z nich program wyborczy. Chcemy wspólnie rozwiązywać bolączki
Mieszkańców Naszego Miasta oraz sprawić, aby lęborski samorząd był bardziej jawny, otwarty,
transparentny i praworządny – czyli bardziej przyjazny.
Główne cele Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski:

Praca dla lęborczan
Zdrowie
Bezpieczeństwo
Aktywni obywatele
Przyjazny samorząd
Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski do rady miasta w wyborach 2014:

 Mateusz Piotrowski

Lat 28, wykształcenie wyższe, PR manager w korporacji międzynarodowej, kawaler.

Okręg nr 1

 Andrzej Łakocki Lat 48,nauczyciel gimnazjum, żonaty, 2 dzieci, hobby muzyka i ekonomia, okręg nr 2
 Marek Piotrowski

Lat 30, wykształcenie wyższe, manager hotelu, żonaty, 1 dziecko. Mocno związany z Lęborskim Klubem Sportowym "Pogoń”. Współredaktor strony internetowej klubu, okręg nr 4

 Sławomir Poklękowski Lat 40, ślusarz w firmie MEYN, żonaty, okręg nr
 Marek Joniec
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Lat 21. Student Politechniki Gdańskiej, nanotechnologia. Własna działalność gospodarcza, okręg nr 8

 Włodzimierz Klata

Lat 51. Przedsiębiorca w branży tłumaczeń. Były burmistrz Lęborka, okręg nr 9

 Ireneusz Mielewczyk

Lat 37, przedsiębiorca budowlany, żonaty, dwoje dzieci, pasjonat motoryzacji, okręg nr 11

 Anna Syldatk-Barzowska

Lat 29 wykształcenie wyższe prawnicze, specjalista w zakresie kompleksowej obsługi
prawnej w trójmiejskiej firmie leasingowej. Hobby psychologia i sport, okręg nr 12

 Jarosław Gryń

Lat 30. Mąż i ojciec. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (administracja). Publicysta (m.in. pisma „Polski
Szaniec” i „Patriota”). Pracuje w przedsiębiorstwie handlowym, okręg nr 14

 Arkadiusz Mielewczyk

Lat 31, wykształcenie średnie, project manager w firmie budowlanej, żonaty, dwoje dzieci. Autor
Budżetu Obywatelskiego w Lęborku, okręg nr 15

 Sebastian Syldatk

Lat 31, wykształcenie wyższe, dyrektor okręgu ogólnopolskiej firmy branży handlowej, okręg nr 17
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Główne punkty programu wyborczego Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski:












Zmniejszyć bezrobocie i sprzyjać przedsiębiorczości
Rozładować korki, poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach oraz przejściach dla
pieszych
Sprzyjać radom osiedli i inicjatywom lokalnym, umacniać budżet obywatelski
Polepszyć dostęp do lekarzy specjalistów
Zapewnić w szkołach atrakcyjną oferta zajęć pozalekcyjnych, dostępność psychologa i
logopedy oraz dobre warunki nauki
Powstrzymać drastyczny spadek liczby rzeczywistych mieszkańców Lęborka (obecnie
ok. 32.500)
Powstrzymać wzrost zadłużenia miasta (obecny dług planowany na ok. 58 mln)
Wykorzystać szansę na rozwój jaki daje turystyka i bliskość Łeby
Wspierać środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym

Dlatego Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski będzie zabiegać m.in o:

 Udostępnienie nowych terenów pod inwestycje gospodarcze
 Program budowy dróg utwardzonych na nowych osiedlach jednorodzinnych
 Program rozbudowy i połączenia w logiczną całość dróg rowerowych
 Jawny wieloletni plan inwestycyjny z jasną zasadą kolejności realizacji zadań
 Skrócenie czasu dojazdu do Trójmiasta walcząc o drogę ekspresową
 Budowę wschodniej i obwodnicy miasta przez Marszałka Województwa
 Budowę parkingów w centrum i na terenach blokowisk
 Programy zdrowotne w szkołach, w tym w zakresie stomatologii
 Zagospodarowanie Parku Chrobrego
 Budowę placów zabaw i boisk także wśród blokowisk i na osiedlach jednorodzinnych
 Budowę małych torów dla dzieci jeżdżących na rolkach
 Kluby sportowe, szczególnie szkolące dzieci
 Obywatelskie konsultacje w sprawie projektów budżetu miasta
 Nowe formy prawne wsparcia lokalnych inicjatyw obywateli
 Stypendia dla twórców kultury i rozwój systemu stypendiów dla wybitnych uczniów
 Ścieżki dla nordic-walking i cykliczne darmowe wsparcie fachowego instruktora
 Street-workerów do pracy w terenie z trudną młodzieży
 Jasne zasady polityki mieszkaniowej
 Program odpracowania długów mieszkaniowych zamiast eksmisji
 Publiczny wykaz „jak głosował każdy radny”
 Zapraszanie obywateli-wnioskodawców na obrady Rady Miasta, gdy rozpatrywane będą
ich wnioski, z prawem do zabrania głosu
 Wykluczenie z Komisji Rewizyjnej radnych będących pracownikami miejskich urzędów lub
spółek, dla bezstronności kontroli
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KW LĘBORSKI BUDŻET OBYWATELSKI
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Oświadczenie KW Lęborski Budżet Obywatelski
na rozpoczęcie kampanii wyborczej do samorządu lokalnego 2014.
„WALCZYMY Z PROBLEMAMI , A NIE O FOTELE”
Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski zawsze było zainteresowane rozwiązywaniem ludzkich
problemów i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz oddolnej samorządności. W tym
kontekście obsada prominentnych foteli, choć oczywiście ważna, schodzi na drugi plan.
Byliśmy i jesteśmy zainteresowani przede wszystkim „obywatelskim pilnowaniem władzy”. Dla
Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski kluczowe są kompetencje stanowiące i kontrolne Rady
Miasta. Ważna jest rola sprawnej i rzetelnej Komisji Rewizyjnej, budowanej na bazie bezstronnych i
nieuwikłanych w personalne zależności radnych.
Dostrzegamy szansę, że wśród kandydatów na stanowisko włodarza Lęborka znajdą się osoby gotowe
uwzględnić w swoim programie postulaty Stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski. Chodzi nam
o wyzwolenie inicjatywy lokalnych środowisk, wdrażanie instrumentów proobywatelskich takich jak
budżet obywatelski, debaty społeczne, rady osiedli i przezroczystość władzy.
Dlatego w obecnej sytuacji nie zamierzamy mieszać w politycznym tyglu i nie będziemy zgłaszać
własnego kandydata na burmistrza Lęborka. Nie bez znaczenia jest też fakt, że trzon Stowarzyszenia
Lęborski Budżet Obywatelski stanowią osoby z sukcesem realizujące swoje powołanie w prywatnej
przedsiębiorczości, a potencjalne przejście do pracy w administracji samorządowej pozostaje na tym
etapie trudne do pogodzenie z ich zawodowymi i rodzinnymi planami.
Dajemy za to młodych wartościowych kandydatów, czego wyrazem jest średnia wieku wynosząca 34
lata. Reprezentują szeroki wachlarz wykształcenia: od zasadniczego zawodowego do wyższego
magisterskiego. Znają dobrze problemy naszego miasta, gdyż wykonują zróżnicowane zawody: od
ślusarza, przez przedsiębiorczego studenta z własną działalnością gospodarczą, nauczyciela, po
prawników, handlowców, managerów i skutecznych przedsiębiorców. Nasi kandydaci to osoby bez
powiązań osobistych i zawodowych z miejskimi urzędami i spółkami, co gwarantuje ich bezstronność.
Jednocześnie jest kilka osób z doświadczenie w funkcjonowaniu samorządu i realizacji
samorządowych inwestycji, co zapewnia wysoki merytoryczny poziom naszego programu. Już
sprawdzili się w działaniu porywając lęborczan do idei budżetu obywatelskiego i rad osiedli. Czas na
pełną realizacje tych zamierzeń.
Stowarzyszenie Lęborski Budżet Obywatelski uszanuje wolę lęborczan wyrażoną w demokratycznym
akcie głosowania i będzie wspierać przyszłego burmistrza we wszystkich rozwiązaniach dobrych dla
miasta. Jednocześnie żadnemu nie gwarantuje taryfy ulgowej. Stowarzyszenie Lęborski Budżet
Obywatelski bacznie będzie przyglądać się każdej wydawanej publicznej złotówce, będzie ujawniać
wszelkie istotne dla mieszkańców informacje i - jeżeli będzie to niezbędne - stawiać także niewygodne
pytania … DLA DOBRA LĘBORKA!
Dziękujemy Państwu i gorąco zachęcamy do udziału w nadchodzących wyborach
Arkadiusz Mielewczyk
Pełnomocnik Wyborczy KW Lęborski Budżet Obywatelski
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