LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZAREKOMENDOWANYCH NEGATYWNIE
PRZEZ ZESPÓŁ ds. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
WRAZ Z UZASADNIENIEM

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2016 roku
sformułował następującą listę projektów zarekomendowanych negatywnie, przyjmując
uzasadnienie zgodne z ustaleniami Burmistrza Miasta Lubartów:
Nr

Nazwa projektu

Uzasadnienie

1.

Amfiteatr Pełen Kultury Projekt zakłada realizację regularnych działań społ. –
eduk. – kultur. na terenie amfiteatru i centrum miasta.
Wpisują się one w zadania realizowane w naszym mieście
przez podmioty działające w sferze edukacji i kultury
(jednostki miejskie a także stowarzyszenia). Są one
finansowane z budżetu Miasta (w ramach środków
budżetowych jednostek a także z wydzielonych na kulturę
i sport środków w ramach konkursów ofert i w drodze
pozakonkursowej). Niezasadne jest zatem przeznaczanie
dodatkowych środków z budżetu obywatelskiego na takie
same przedsięwzięcia.
Proponowane w ramach tego Projektu remonty czy
naprawy w obrębie Amfiteatru miejskiego w związku
z przygotowywanym projektem rewitalizacji parku
miejskiego obejmującej również teren amfiteatru nie jest
celowe.
Nie jest możliwa ocena kosztowa przedstawiona przez
wnioskodawcę. Zastanawiać może kwota 50 tys. na
koszty osobowe organizatora (to blisko 50% całego
kosztorysu).

2.

Budowa Miejskiej Tężni Według informacji uzyskanych z Biura Planowania
Przestrzennego wskazane lokalizacje są niezgodne z mpzp.
Solankowej
Ponadto, lokalizacja w Parku Miejskim koliduje z projektem
„Zielony LOF”.

3.

Budowa nowych miejsc
parkingowych na os.
Popiełuszki

Zgodnie z opinią Architekta Miejskiego „Budowa parkingów
nie poprzedzona rozeznaniem co do właściwego
wykorzystania terenu byłaby jego zmarnowaniem.”
Teren na którym miałby być zrealizowany parking jest
własnością Gminy Miasto Lubartów i znajduje się na
obszarze budownictwa mieszkaniowego wysokiego. Jest to
miejsce na którym mogą być realizowane zadania związane
z powiększaniem zasobu mieszkaniowego gminy lub
programy typu Mieszkanie Plus. Ponadto, w chwili obecnej
trwają prace związane z powiększeniem parkingów przy

ul. Popiełuszki, co spowoduje zwiększenie ilości miejsc
parkingowych o 46 (wniosek do budżetu obywatelskiego
przewiduje utworzenie 50 miejsc w zbliżonej lokalizacji).
4.

„Kulturalny Rynek”

W zakresie projektu „Zielony LOF” wpisanego do WPF,
ujęta została przebudowa budynku położonego przy ul.
Farnej z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej.
W ramach przebudowy planowane jest zagospodarowanie
zaplecza budynku od placu Rynek II, na stałą scenę.

5.

Oświetlenie ulicy
Nowodworskiej

Zgodnie z opinią Wydziału GNR działka nr 275/4 obr. 8 –
Za Fabryką wchodząca w skład ulicy Nowodworskiej nie jest
własnością Gminy Miasta Lubartów (jest to własność
Powiatu Lubartowskiego w zarządzie Dróg Powiatowych
w Lubartowie). Wnioskodawca nie określił kosztów zadania
i jego zakresu.

6.

Rzeka Wieprz
z potencjałem –
zagospodarowanie
terenów nadrzecznych
na cele wypoczynkowo,
rozrywkowo,
rekreacyjne

Koszt jest niedoszacowany, w części zakresu koliduje
z projektem realizowanym przez miasto.

