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Rada Miasta Lubartów

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Obywatelskiego za2017 rok

W głosowaniu mieszkańców największą liczbę głosów uzyskĄ projekty:
1. Budowa kompleksu boisk do siatkówki plażowej.
2. Eko - stadion czyli budowazięlęni parkowej wrazzurządzeniami i obiektami

tow arzy szącvmi (urząd zęnia sportu i rekreacj i) na,,O siedlu Garbarskim".
3. Siłownie plenerowe.

Z uwagi na konieczność realizacji dwóch z wymienionych zadań w całości i jednego w części na
tej samej nieruchomości zadania zostĘ połączone do jednego zamówienia, zleconego w formule
zaprojekĘ i wybuduj.

Dzińania związane z realizacjązadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do siatkówki plażowej oraz
czterech silowni plenerowych na terenie miasta Lubartów w ramaćh Budzetu Obywatelskiego
na20l7 rok:

Ptzetarg l

1. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zam. Publ. i na BIP UM Lubartów 09.06.20l7 r.
ż. Złożonę oferty 26.06,2017 r.:

- na l częśó zamówienia (boiska i 1 siłownia na Batalionów Chłopskich) - brak ofert
- naŻ część zamówienia (3 siłownie) - 1 oferta:

- l4I.732,90PLN
- środki zanawiającęgo ptzęznaczonę na 3 siłownie:90.000,00PlN

3. Uniewźnienie postępowania w dniu 12,07.2017 z powodu braku oferty nacz.I
i braku wystarczających środków nacz.2 zamówięnia,

Przetarg2

1. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zarl.PubL i na BIP UM Lubartów 14.07.2017 r.
2. Złożone oferty 01.08.2017 r.:

- na l część zamówienia (boiska) - brak ofert
- naZ częśó zamówienia (4 siłownie): 1 oferta:

- 168.417,IOPLN (wobec 120.000,00PLN w budżecie na 4 siłownie)
3, Unięwaznienie postępowania w dniu 05.08.20l7 z powodu braku oferty na cz, I

i wystarczających środków Ia cz. ż zamówięnia.



Przetarg 3

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zan.Publ. i na BIP UM Lubartów 28.08.2017 r.
Złożone oferty l 5.09.2017 r.:
- na l część zamówienia (boiska) - brak ofert
- na2 częśó zamówienia (4 siłownie) -2 oferty:

- oferta I: 169.951,56PLN,
- oferta 2: 175.797,75PLN,
- śro dki zamaw iaj ąc e go pr zeznaczone na 4 s iłowni e : 1 2 0. 0 0 0, 0 0 PLN

Unieważnienie postępowania w dniu 15.09.2017 zewzględuna brak oferty nacz.I
i brak wystarczających środków nacz.2 zamówienia.

Z uwagi na brak mozliwości wykonania zadanta w założonych w projekcie l]udzetu
Obyłvatelskiego środkach finansowych w zakresie siłowni plenerowych oraz brakiem ofert na
pierwsze dwa zadanta przygotowane zostało postępowanie na opracowanie dokurnentacji
technicznej.

przetare 4 Na proiekt boisk i siłowni

l . Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zam, PubI. i na BIP UM Lubartów 28.1 1 .2017 r,
2, Złożono 1 ofertę 07.12.ż017 r. na 24.409,35PLN,
3. Podpisano umowę na projekty z PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek (15.01.20l8)

Zespół ds. BudZetu Obywatelskiego widzi konieczność zmiany Uchwały NR XVVl02l2016 Rady
Miasta Lubartów z dnia 17 maja ż016 r. sprawie zmiany uchwĄ Nr Ił51/15 Rady Miasta
Lubartów z dnia 2l lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto
Lubartów konsultacji społecznych w sprawie Budzetu Obywatelskiego jako części budZetu miasta
poprzez przekazanie obowiązkow związanych z szacowaniem kosztów realizacji projektów do
kompetencj i Burmistrza Miasta.
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