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Sz. P. Maciej Kamiński
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Przemyślu
W odpowiedzi na interpelację/zapytanie Pana Przewodniczącego zgłoszoną pismem
w dniu 11 sierpnia 2022 r. w sprawie podania informacji odnośnie niezrealizowanych zadań
zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na rok 2020, 2021 i 2022
w kategorii I i II odpowiadam jak poniżej:
1. BO 2020: zadanie w ramach I kategorii pn. ,,Wymiana nawierzchni na boiskach Orlika przy
ul. Dworskiego 98” – podczas edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w/w zadanie
znalazło się na liście rezerwowej i warunkowo przyjęto je do realizacji
z kwotą w wysokości 135 310,00 zł. W ramach realizacji zadania została opracowana
dokumentacja projektowo-kosztowa oraz dokonano formalnego zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę. Koszt wymiany nawierzchni boiska określony
w kosztorysie inwestorskim wyniósł 381 033,02 zł/brutto. Wykonanie zadania uzależnione było
od otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach projektu pn. „Sportowa Polska 2020”. W dniu 30.04.2020 roku został złożony
stosowny wniosek do Ministra Sportu. Pomimo wielokrotnych interwencji telefonicznych
z zapytaniem o decyzję Ministerstwa w sprawie dofinansowania naszego projektu, informację
o nie otrzymaniu dofinansowania uzyskano dopiero w grudniu 2020 roku. Ze względu na
niewystarczające środki w budżecie zadanie nie było możliwe do realizacji.
Dodatkowo pragnę poinformować, że w/w zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku
w momencie zabezpieczenia środków w budżecie miasta.
2. BO 2021: zadania w kategorii I:
a) Zadanie pn. ,,Zadaszenie Orlika w formie namiotu pneumatycznego tzw. ,,Balon"
w sezonie zimowym na boisku typu Orlik przy ul. A. Dworskiego 98” - w wyniku
przeprowadzonego rozeznania rynku szacunkowy koszt zadania wyniósł ok. 900 000,00 zł.
W budżecie miasta zaplanowano 394 000,00 zł. Zadaszenie nie było możliwe
do zrealizowania w okrojonym zakresie i bez całości szacowanej kwoty. Ponadto
wnioskodawca przedmiotowego zadania poinformował, że budowa zadaszenia musi być
poprzedzona wymianą nawierzchni boiska ze sztucznej trawy, która była w bardzo złym
stanie technicznym.

b) Zadanie pn. ,,Budowa mostku na przepławce oraz ścieżki pieszo-rowerowej-500mb
w stronę kapliczki na os. Kmiecie” - zadanie ujęte w BO warunkowo, gdyż tylko taka kwota
pozostałą do dyspozycji w ramach I kategorii. Na sfinansowanie zadania Zamawiający
zamierzał przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 101.417,82 zł. Zamawiający ogłosił
postępowanie przetargowe w dniu 20.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
i na stronie www.platformazakupowa.pl, z terminem składania ofert 06.09.2021 r.
W/w terminie wpłynęły dwie oferty: oferta nr 1 - kwota brutto 424 442,55 zł i oferta nr 2 –
kwota brutto 587 577,22 zł.
Oferta najkorzystniejsza znacząco przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec braku możliwości zwiększenia środków
na realizację tego zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione.
c) Zadanie pn. ,,Skate Park ul. 22 Stycznia” - po przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wybór wykonawcy skate parku jako najkorzystniejsza została
złożona oferta przez firmę Techtamps z Krakowa na kwotę brutto 731 969,43 zł. Wysokość
oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie miasta na to zadanie o kwotę
339 831,68 zł. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego 2021r. Jednocześnie informuję, że zadanie to jest realizowane w 2022 r.
z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl.
Odnośnie Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wszystkie zadania wpisane do budżetu
miasta są w trakcie realizacji.
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