Protokół z posiedzenia
Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego
sporządzony w dniu 15 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia złożonego odwołania
Komisja w składzie :
1. Anna Weryk – przewodniczący
2. Julita Diemieńczuk – zastępca przewodniczącego
3. Jerzy Butkiewicz – członek
4. Norbert Szymorek – członek
5. Anna Kroczyk– członek
6. Agata Widzicka - członek
dokonała ponownej weryfikacji formalno – prawnej zgłoszonego zadania pod nazwą
LAPIDARIUM MIEJSKIE.
Komisja postanowiła :
1) wniosek na zadanie LAPIDARIUM MIEJSKIE
szacunkowy koszt 25.000 zł
– odrzucić ze względu na § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Braniewa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/67/15
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 września 2015r. zmienionej Uchwałą
Nr XXVI/171/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 października 2016r. oraz
Uchwałą Nr III/34/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 grudnia 2018r.
Uzasadnienie:
Po weryfikacji odwołania, złożonego w Urzędzie Miasta w Braniewie w dniu
15.03.2021 r. komisja utrzymuje, iż w kwocie wskazanej we wniosku nie jest możliwa
realizacja zadania. Szacowanie wartości zamówienia zgodnie z art. 34 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych musi obejmować całkowity koszt
planowanych robót budowlanych, natomiast zgodnie ze złożonym odwołaniem do
i przedstawioną wyceną prac – na wartość zamówienia składa się jedynie montaż 40

sztuk płyt nagrobnych oraz postawienie tablicy informacyjnej. W związku z tym nie
można traktować przedstawionej wyceny jako prawidłowo oszacowanej wartości
zamówienia - nie zostały przedstawione wstępne kosztorysy na przygotowanie terenu
pod

lapidarium,

zagospodarowanie

terenu

wokół

oraz

wykonanie

tablicy

informacyjnej. Kolejnym ważnym elementem jest fakt, iż teren jest wpisany do
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Co wiąże się z tym, że wszelkie prace powinny
być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W tym wypadku
należałoby przedstawić opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o możliwości
realizacji przedmiotowego zadania na terenie wskazanym we wniosku, będącym
terenem dawnego cmentarza.
Ponadto Komisja informuje, iż zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Braniewa głosowanie nad propozycją zadania odbędzie się
od 17 do 23 marca 2021 r. Kartę do głosowania otrzymać można w godzinach
urzędowania w Sekretariacie Urzędu Miasta w Braniewie oraz pobrać ze strony
http://www.bip.braniewo.pl/urzad-miasta/sprawy-do-zalatwienia/121-budzetobywatelski-miasta-braniewa.
Urna do głosowania zlokalizowana zostanie w Urzędzie Miasta w Braniewie
(przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Kościuszki.) w godzinach pracy oraz
w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie przy ul. Katedralnej 7.
Na tym posiedzenie zakończono.

