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Sprawozdan ie z r ealizacj i Budzetu Obywatelskie go 202 0

Kwota przęznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego 2020 vłynosiła845 000 zł.
Pod głosowanie mieszkańców

l)

I

zostĄ poddane

następujące projekty:

OPEN RAP FESTIVAL LUBARTOW;

2) XXVII Święto Roweru;
3) Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni

trawiastej o wym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz
montaz l sź. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie;
4) Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na placu przed Ratuszem;
5) Budowa nowego placu zabaw na os. Powstńców Warszawy w Lubartowie;
6) Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubartowie;
7) Budowa oświetlenia drogowego (ul. Stefana Batorego);
8) Budowa oświetlenia drogowego (ul. Zygmunta II Augusta);
9) Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego;
10) Gry planszowe w Mieście;
ll)Kompletna scena teatralna dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja
w Lubartowie;
12) Lubartowska strefa kibica Piłki Nożnej ME 2020 r. Polska GOLA!;
13)

LUBARTOW GAME ZONE;

l4) Psistanek;
l5) Remont ul. Ogrodowej w Lubartowie;
16)Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr
Twardowskiego w Lubartowie;
17) Szafki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!

W

głosowaniu wzięło udziŃ

projekty:

1)

3Iż5 mieszkańców. Największą liczbę

Szafki dla uczniów w szkolę

wartośćprojektu 91 456 ń);

-

l

im. ks. Jana

głosów uzyskały

zdrowszy kręgosłup naszych dzieci! (l08S głosów,

2)

Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki

3)

Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr l
im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie (849 głosów, wartośćprojektu

4)

Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaut na os. Popiełuszki oraz
montń l szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie

(876 głosów, wartośćprojektu 390 000 zł);

w

Lubartowie

146 370 zł);

(822 głosów, wartośćprojektu 205 500 zł).

Łączna wartośćwybranych do realizacji zadań to 833 326 zł.

W dniu 28 kwietnia2)Z} roku Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę Nr XDV157|ż020
w sprawie zmiany uchwały Nr D05l/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 2l lipca 2015 r.
zmienionej uchwałą Nr XVI/102|20I6 z dnia 17 maja20l6 r. oraz uchwałą Nr XIV/I07l20l9
z dnia 26 listopada2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów
konsultacji społecznych w sprawie Budzetu Obywatelskiego jako częścibudżetu miasta.

W związku z rozpowszechnianiem się COVID-l9 w Polsce oraz wprowadzeniem
szczególnych rozwiązań związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczanięm
wirusa SARS-CoV-2,poprzez ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu
epidemii na terenie kraju, Rada Miasta Lubartów uchwałą Nr XXI/l70l2020 z dnia
30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budzecie na 2020 rok zrezygnowała z rea|izacji
Budżętu Obywatelskiego w roku bieżącym, a środkizostały ptzęznaazone na realizację zadań
bieżących Miasta Lubartów.
Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w 2020 roku została przeniesiona na
202I rok.
Stan realizącj i proj ektów:

1.

Szafki dla uczniów w szkole - zdrowsry kręgosłup nasrych dzieci!
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia zostńa podpisana
umowa z ftrmą LOCOBOX Sp. z o. o. - trwa dostawa szafek do Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Lubartowie.

2.

Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubańowie
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została podpisana
umowa z ftrmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmuje opracowanie
dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego prTy Szkole Podstawowej

nr

1

im. ks. Jana Twardowskiego w Lubańowie
W wyniku rozsttzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia zostŃa podpisana
umowa z Biurem Projektowym Aleksandra Goś- trwa przygotowanie dokumentacji.

4, Boisko

terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz
montaż 1 szt. progu nvalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzięlenie zamówienia została podpisana
umowa z firmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmuje opracowanie
dokumęntacji technicznych wraz zuzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę boiska
terenowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie i budowę nowego placu zaba,w na os. Popiełuszki.
Zostń opracowany i zatwierdzony ptzęz Starostwo Powiatowe w Lubartowie projekt
stałej organizacji ruchu dlazadania montaz progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza
w Lubartowie.
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