LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE
PRZEZ KOMISJĘ BUDZETOWĄ I INICJATYW GOSPODARCZYCH
WRAZ Z UZASADNIENIEM
Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 18 stycznia
2016 roku sformułowała następującą listę projektów zaopiniowanych negatywnie, przyjmując
uzasadnienie zgodne z ustaleniami Zespołu ds. zaopiniowania projektów do zrealizowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Nr VII/211/15

Burmistrza

Miasta Lubartów z dnia 1 grudnia 2015r.:
Nr

Nazwa projektu

Uzasadnienie

1.

Wielofunkcyjny obiekt

Projekt nie spełnił wymagań formalnych:

użyteczności publicznej

- za mała liczba osób popierających, niezgodna z § 5 ust. 2
regulaminu*
- nie wskazano kwoty potrzebnej do realizacji
- zadanie niemożliwe do zrealizowania w przeciągu jednego
roku budżetowego, co jest niezgodne z § 1 ust. 3 regulaminu*

2.

Budowa systemu

Projekt nie spełnia wymagań określonych w § 7 ust. 1

monitoringu wizyjnego

regulaminu*, dotyczących możliwości realizacji projektów,

etap II

ponieważ nie może być zrealizowany jako samodzielny. Jego
prawidłowe działanie jest uzależnione od wykonania projektu
„Budowa systemu monitoringu wizyjnego etap I,” złożonego
również w ramach tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego, do zakresu którego odwołuje się
wnioskodawca w opisie rzeczowym. W związku
z powyższym, realizacja przedmiotowego projektu nie byłaby
możliwa w przypadku wyboru go do realizacji bez
wcześniejszego dokonania wyboru do wykonania I etapu.

3.

Budowa chodnika

Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja

z kostki brukowej

zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy

przy ul. Łąkowej

Miasto Lubartów. Gmina Miasto Lubartów nie posiada
wszystkich nieruchomości niezbędnych do wybudowania
chodnika w ciągu ul. Łąkowej.

4.

Wykonanie oświetlenia

Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja

chodnika prowadzącego

zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy

do osiedla

Miasto Lubartów. Część ze wskazanych w opisie działek nie

mieszkaniowego przy

stanowi własności Gminy Miasto Lubartów.

zakładach Solbet
Lubartów
5.

Kompleksowa

Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja

rewitalizacja oraz

zlokalizowana na terenie nie będącym własnością Gminy

rozbudowa

Miasto Lubartów (dz. nr 200/17- współwłasność, 200/16

infrastruktury drogowej wieczyste użytkowanie) oraz na terenie Przedszkola
i małej architektury na
osiedlu Garbarskim

Miejskiego Nr 5 (dz. nr 208/24) .
W projekcie nie przedstawiono zgody Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wymaganej w § 5 ust. 6 (dz. Nr 208/18;
208/19)

6.

Rozbudowa i renowacja

Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja

Skateparku

realizowana na terenie będącym w trwałym zarządzie
Gimnazjum Nr 2

7.

Lodowisko miejskie na

Projekt jest niezgodny z §7 ust. 1 regulaminu*. Zadanie nie

ul. Rynek II

jest możliwe do realizacji ze względów technicznych
wskazanych w załączonej ofercie: brak możliwości
zniwelowania terenu do 1 cm, niedoszacowanie kosztów
związanych ze wskazanymi w ofercie zadaniami leżącymi po
stronie Miasta. Wątpliwości budzi termin realizacji projektu
w ramach jednego roku budżetowego (co do zasady,
lodowiska organizowane są w okresie zimowym, który trwa
od grudnia do lutego lub marca, co sprowadza się do
konieczności rozpatrywania zadania w perspektywie
kolejnych 2 lat budżetowych).

8.

Street Workout Park

Projekt niezgodny z §3 ust. 2 regulaminu* – inwestycja
realizowana na terenie będącym w trwałym zarządzie
Gimnazjum nr 2.

9.

AED Automatyczny

Wniosek złożono po terminie

Defibrylator Zewnętrzny
* pod pojęciem „regulamin” rozumie się Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/51/15
Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015r. „Zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów”.

