Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego 2020

Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego 2020 wynosiła 845000 zł.
W głosowaniu wzięło udział 3125 mieszkańców. Największą liczbę głosów uzyskały
projekty:
1) Szafki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup naszych dzieci! (1088 głosów,
wartość projektu 91 456 zł);
2) Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubartowie
(876 głosów, wartość projektu 390 000 zł);
3) Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej m 1
im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie (849 głosów, wartość projektu
146370 zł);
4) Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej owym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz
montaż 1 szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie
(822 głosów, wartość projektu 205 500 zł).
Łączna wartość wybranych do realizacji zadań to 833 326 zł.
W związku z rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce oraz wprowadzeniem
szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
wirusa SARS-CoV-2, poprzez ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu
epidemii na terenie kraju, Rada Miasta Lubartów uchwałą Nr XXI1170/2020 z dnia
30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok zrezygnowała z realizacji
Budżetu Obywatelskiego w roku bieżącym, a środki zostały przeznaczone na realizację zadań
bieżących Miasta Lubartów.
Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w 2020 roku została przeniesiona na
2021 rok.
Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia 2021 r.:
1. Szatki dla uczniów w szkole - zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została podpisana
urnowa z firmą LOCOBOX Sp. z o. o. na dostawę i montaż szafek szkolnych. Przedmiot
urnowy został zrealizowany zgodnie z zapisami urnowy.
2. Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki w Lubartowie
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została podpisana
urnowa z firmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmowała opracowanie
dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonawca robót nie wywiązał się z urnowy obejmującej ww. zakres. W związku
z powyższym została ona wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a po tym fakcie
naliczone zostały kary umowne.

3. Renowacja

Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie
Opracowany został projekt techniczny przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego.
Dokumentacja została uzgodniona z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Lublinie oraz dokonano stosownego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym
w Lubartowie. Urząd Miasta dwukrotnie ogłaszał postępowanie przetargowe w celu
wyboru wykonawcy dla ww. zadania. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna
oferta, natomiast w drugim postępowaniu złożono jedną ofertę o wartości, która
przekraczała zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. Inwestycja nie została
zrealizowana.

4. Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej owym. 50 x 24 m na
os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na os. Popiełuszki oraz
montaż 1 szt. progu zwalniającego na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została podpisana
umowa z firmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA, która obejmuje opracowanie
dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę boiska
terenowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej owym. 50 x 24 m na os. Kopernika
w Lubartowie i budowę nowego placu zabaw na os. Popiełuszki. Wykonawca robót nie
wywiązał się z umowy obejmującej ww. zakres. W związku z powyższym została ona
wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a po tym fakcie naliczone zostały kary
umowne. Opracowany został projekt zmian w stałej organizacji ruchu dla ulicy
Heweliusza uwzględniający wykonanie progu zwalniającego. Zadanie nie zostało
zrealizowane ze względu na brak wykonawcy.
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