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WARSZAWA

My, Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie, czujemy się 
mocno zawiedzeni stanowiskiem zajętym przez Biuro Mediacji i Korespondencji w piśmie Nr 
BDK.600.8342.202l.AJ/MC z dnia 13 sierpnia 2021 r. będącym odpowiedzią na nasz list 
z dnia 2 sierpnia br. w sprawie wsparcia naszych starań w walce z dzikami. Z treści pisma 
wynika, że nasz list nie został poważnie potraktowany przez Kancelarię Prezydenta. Nie 
spodziewaliśmy się zapoznania z treścią naszego listu przez Pana Prezydenta, ale fakt 
złożenia podpisu pod odpowiedzią przez starszego radcę świadczy o braku szacunku dla 
naszej działkowej społeczności. Nawet w tej sytuacji nikt z Kancelarii Prezydenta nie pochylił 
się nad treścią naszego listu. Nie prosiliśmy wszakże o udzielenie nam pomocy finansowej 
z budżetu Kancelarii, lecz o udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych od 
kompetentnego organu administracji państwowej na szczeblu centralnym. Nie jest żadną 
tajemnicą, że ministerstwa i organy administracji centralnej dysponują wieloma funduszami 
pozabudżetowymi w skali porównywalnej z budżetem naszego kraju. Z doniesień medialnych 
wiadomo nam, że fundusze pozabudżetowe wykorzystywane są na finansowanie różnorakiej 
działalności między innymi fundacji i stowarzyszeń, nie zawsze w sposób zgodny z ustawą 
o finansach publicznych. A może moglibyśmy uzyskać pomoc finansową na nasze 
ogrodzenie z Funduszu Sprawiedliwości lub z innego funduszu będącego w dyspozycji np. 
Ministra Klimatu i Środowiska.

Nie możemy liczyć w najbliższej przyszłości na pomoc finansową ze strony Urzędu 
Miasta Lublin, o czym zostaliśmy poinformowani w piśmie OŚ-EZ-II.6140.3.13.2021 z dnia 
28 września 2021 r. W bieżącym roku otrzymaliśmy od Gminy Lublin pomoc finansową 
w kwocie 306.071 zł na elektryfikację naszego Ogrodu, stanowiącą 80 % wartości całego 
zadania inwestycyjnego. We wrześniu br. otrzymaliśmy także nową solidną odłownię. Po 
kilku dniach udało się odwłowić 8 dzików. Jednak pozostałe buszujące w ogrodzie dziki 
obchodzą odłownię z daleka. Dlatego problem dzików dalej pozostał nierozwiązany i nie 
widzimy nadziei na jego rozwiązanie, skoro w przyszłym roku budżety samorządów zostaną 
uszczuplone, w tym budżet Gminy Lublin o kwotę około 120 min zł.

Prosimy w związku z tym, o udzielenie nam informacji, do jakiego organu 
administracji centralnej moglibyśmy złożyć aplikację o wsparcie finansowe na remont 
ogrodzenia naszego Ogrodu.

Wyrażamy też przekonanie, że tym razem prośba nasza zostanie potraktowana 
poważnie przez Kancelarię Prezydenta Rzeczy posp^1’’̂ ’
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