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Lp. Nazwa projektu Uzasadnienie 

1. 
AAA czyli biceps, triceps 

i smukła sylwetka za free 

Przedłożony przez Wnioskodawcę projekt poprzez zawarty w nim szczegółowy wykaz urządzeń, w które ma być wyposażona siłownia, 

rozpisany aż w 90 punktach, wskazuje jednoznacznie na jeden podmiot na terenie Lubartowa, który mógłby świadczyć taką usługę – 

siłownię 7 Fit przy ul. Zielonej. Jest to jedyna siłownia na terenie miasta spełniająca wymagania minimalne opisane we wniosku.  

Ze względu na fakt, że realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego, tak jak wszystkich pozostałych działań podejmowanych przez Gminę 

Miasto Lubartów, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi 

udzielania zamówień publicznych, które nie mogą być adresowane do jednego konkretnego podmiotu (brak zachowania zasady 

konkurencyjności przy udzielaniu zamówienia), Wnioskodawca na etapie prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego został poproszony 

o wprowadzenie zmian w projekcie, umożliwiających jego realizację zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, 

określonymi w art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zmiana taka mogła dotyczyć 

np. zmiany kryteriów liczby wymaganych urządzeń, co zwiększyłoby liczbę podmiotów mogących świadczyć taką usługę na rynku 

lokalnym, co umożliwiłoby jego realizację bez naruszenia zasady konkurencyjności udzielania zamówień. Wprowadzona przez 

Projektodawcę na etapie prac Zespołu zmiana, polegała na wskazaniu siłowni sieci 7 Fit oraz dwóch innych dużych siłowni 

zlokalizowanych na terenie Lublina jako podmiotów spełniających kryteria opisane w złożonym do Budżetu Obywatelskiego 

Lubartowa wniosku z założeniem, że uczestnicy projektu będą dowożeni do siłowni na terenie Lublina. Wnioskodawca wyodrębnił 

również koszt dowozu uczestników do odległego o 24 km Lublina na kwotę 24 600 zł.  

Przedstawione przez Wnioskodawcę rozwiązanie, opierające się na dowozie uczestników projektu do siłowni na terenie Lublina, 

Komisja uznała za niegospodarne i niecelowe. Dojazd do Lublina wymagałby od uczestników projektu wygospodarowania 

dodatkowego czasu przeznaczonego na siłownię. Dowóz potencjalnie naraża również na niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność  

po stronie Gminy Miasto Lubartów w przypadku, gdyby któryś z uczestników projektu uległ wypadkowi w trakcie transportu  

do siłowni. Przy założonej we wniosku formie korzystania z siłowni (karnet typu open do wykorzystania w godzinach otwarcia siłowni 

bez ograniczeń czasowych) transport taki musiałby być dostosowany do indywidualnych wymagań każdego z uczestników,  

co uniemożliwia zrealizowanie go w założonej we wniosku kwocie. Przyjęta we wniosku kwota nie pokrywa nawet kosztu biletów 

transportu publicznego dla 4 przejazdów dla każdego z uczestników, co znacząco ogranicza możliwość wykorzystania założonych  

w projekcie karnetów, zaburzając sens projektu. 

Wątpliwości Komisji wzbudziła również promocja jednego podmiotu – sieci 7 Fit, która jako jedyna z siłowni na terenie Lubartowa 

spełnia kryteria opisane we wniosku. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja w oparciu o § 6 ust. 11 pkt 12 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego, zaopiniowała negatywnie 

projekt. 



2. 
AAB czyli relaks  

dla seniora 

Przedłożony przez Wnioskodawcę projekt poprzez zawarty w nim szczegółowy wykaz urządzeń, w które ma być wyposażona siłownia, 

rozpisany aż w 90 punktach, wskazuje jednoznacznie na jeden podmiot na terenie Lubartowa, który mógłby świadczyć taką usługę – 

siłownię 7 Fit przy ul. Zielonej. Jest to jedyna siłownia na terenie miasta spełniająca wymagania minimalne opisane we wniosku.  

Ze względu na fakt, że realizacja zadań Budżetu Obywatelskiego, tak jak wszystkich pozostałych działań podejmowanych przez Gminę 

Miasto Lubartów, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi 

udzielania zamówień publicznych, które nie mogą być adresowane do jednego konkretnego podmiotu (brak zachowania zasady 

konkurencyjności przy udzielaniu zamówienia), Wnioskodawca na etapie prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego został poproszony 

o wprowadzenie zmian w projekcie, umożliwiających jego realizację zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, 

określonymi w art. 16 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zmiana taka mogła dotyczyć  

np. zmiany kryteriów liczby wymaganych urządzeń, co zwiększyłoby liczbę podmiotów mogących świadczyć taką usługę na rynku 

lokalnym, co umożliwiłoby jego realizację bez naruszenia zasady konkurencyjności udzielania zamówień. Wprowadzona przez 

Projektodawcę na etapie prac Zespołu zmiana, polegała na wskazaniu siłowni sieci 7 Fit oraz dwóch innych dużych siłowni 

zlokalizowanych na terenie Lublina jako podmiotów spełniających kryteria opisane w złożonym do Budżetu Obywatelskiego 

Lubartowa wniosku z założeniem, że uczestnicy projektu będą dowożeni do siłowni na terenie Lublina. Wnioskodawca wyodrębnił 

również koszt dowozu uczestników do odległego o 24 km Lublina na kwotę 24 600 zł.  

Przedstawione przez Wnioskodawcę rozwiązanie, opierające się na dowozie uczestników projektu do siłowni na terenie Lublina, 

Komisja uznała za niegospodarne i niecelowe. Dojazd do Lublina wymagałby od uczestników projektu wygospodarowania 

dodatkowego czasu przeznaczonego na siłownię. Dowóz potencjalnie naraża również na niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność  

po stronie Gminy Miasto Lubartów w przypadku, gdyby któryś z uczestników projektu uległ wypadkowi w trakcie transportu  

do siłowni. Przy założonej we wniosku formie korzystania z siłowni (karnet typu open do wykorzystania w godzinach otwarcia siłowni 

bez ograniczeń czasowych) transport taki musiałby być dostosowany do indywidualnych wymagań każdego z uczestników,  

co uniemożliwia zrealizowanie go w założonej we wniosku kwocie. Przyjęta we wniosku kwota nie pokrywa nawet kosztu biletów 

transportu publicznego dla 4 przejazdów dla każdego z uczestników, co znacząco ogranicza możliwość wykorzystania założonych  

w projekcie karnetów, zaburzając sens projektu. 

Wątpliwości Komisji wzbudziła również promocja jednego podmiotu – sieci 7 Fit, która jako jedyna z siłowni na terenie Lubartowa 

spełnia kryteria opisane we wniosku. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja w oparciu o § 6 ust. 11 pkt 12 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego, zaopiniowała negatywnie 

projekt. 

3. 

AAC czyli wykonanie 

obiektu małej architektury 

przy budynku  

ul. Lubelska 59  

w Lubartowie 

Komisja wskazała na nierespektowanie kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, ze względu  

na nieproporcjonalny nakład środków finansowych w stosunku do planowanej modernizacji przestrzeni. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja w oparciu o § 6 ust. 11 pkt 12 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr XXVII/202/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego, zaopiniowała negatywnie 

projekt. 

 


