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Lubartów,07.11.2016r.

Patryk Kuś,

Burmistrz Miasta Lubartów

Dotyczy: Pisma z dnia 28.10.2016 ORG.3041.3.2016

W odpowiedzi na pismo dotyczące wstępnego zarekomendowania wniosków do Budżetu

Obywatelskiego na rok 2017 pragnę przedłożyć następujące odwołanie:

1. Projekt L'ART Festiwal

- Proszę o wskazanie "podobnych form realizowanych przez miejskie jednostki kultury" wraz z

określeniem ich budżetów, zasięgu, oraz ilości występujących artystów oraz proszę o podanie

mierników jakie posłużyły do określenia" że coś jest o niskim poziomie organizacyjnym i

merytorycznymi, z niewielką frekwencją"

W odpowiedzi - wnioskowana kwota 70 tysięcy jest wystarczająca do organizacji wydarzenia

i obejmuje:

- koszty przygotowania festiwalu - około 13.000zł (grafika, druk, kampania promocyjna i

fundrasingowa, komunikacja z artystami)

- koszty techniczne - około 15.000zł (scena, nagłośnienie, oświetlenie, fotograf, operator

kamery, wizualizacje)

- koszty realizacji warsztatów - 1O.000zł (różne formy warsztatowe wraz z materiałami)

- koszt koordynatora projektu - 2.000zł

- koszt wynagrodzeń zaproszonych artystów - 30.000zł

2. Projekt Amfiteatr Pełen Kultury
Proszę o prezentację projektu rewitalizacji parku miejskiego, która uzasadnia iż dbanie o

teren miejski nie jest celowe. Proszę o wskazanie regularnych działań realizowanych przez

pół roku na terenie Amfiteatru. Proszę o odpowiedź na pytanie: dlaczego niezasadne jest

dalsze dofinansowanie działań kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego?

W odpowiedzi na kwestie dotyczące 50.00zł na koszty osobowe

- jest to kwota pozwalająca na zatrudnienie na cały etat 3 osób - uznanych profesjonalistów,

które będą animatorami społeczno kulturalnymi odpowiedzialni za cały projekt. Podobne

inicjatywy realizowane są w Lublinie w ramach "Punktów Kultury" i cieszą się ogromnym

zaufaniem społecznym i świetnym oddźwiękiem kulturalnym. Bez stałych pracowników i

gwarancji bezpiecznego finansowania nie jest możliwe zrealizowanie profesjonalnego



projektu, gdyż ludzie Ci musza "szukać finansowania" a nie zajmować się animowaniem
społeczności lokalnej w kulturze.

3. Projekt Budowa Miejskiej Teżni Solankowej

Proszę o rozwinięcie wskazanego w odpowiedzi projektu "Zielony LOF" i o odpowiedź czy

projekt ten jest na etapie realizacji czy wnioskowania o środki finansowe? We wniosku

podawałem szeroki zakres lokalizacji obejmujący nie tylko Plac Piłsudskiego i Park Miejski ale

również inne tereny w obrębie centrum miasta. Z mojego rozeznania w mpzp. Teren placu

Piłsudskiego jest terenem oznaczonym jako ZP - obszary miejskiej zieleni publicznej co
świetnie łączy się z projektem tężni.

W mzpz. Możemy przeczytać (z zaznaczeniem punktów które odpowiadają warunkom

lokalizacji tężni):

l. Wyznacza się "Obszar Zieleni Publicznej" - (Obszar ZP) z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod:
l)' zieleń parkową wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi
2) zieleń izolacyjną
3) skwery i zieleńce
4) zieleń nieurządzoną i zieleń towarzyszącą ciekom wodnym (łącznie z

zagospodarowaniem cieku)
5) cmentarze

2. W obszarze, o którym mowa w ust. l dopuszcza się lokalizację:
l) obiektów sakralnych i urządzeń cmentarnych towarzyszących, w granicach lokalizacji

cmentarzy i ich stref ochronnych,
2) pojedynczych plenerowych obiektów kultury (galerie plenerowe, amfiteatry, kina

otwarte)
i ekspozycji, za wyjątkiem przeznaczenia ZP wymienionego w ust.l, pkt.2 - 3 i 5

3) parkingów związanych z obsługą obszaru ZP, za wyjątkiem przeznaczenia ZP
wymienionego w ust. l , pkt.2 - 3 i 5

4) urządzeń sportuj rekreacji, placów zabaw oraz małych obiektów handlu i gastronomii
w obszarach ZP wymienionych w ust. l pkt. l ,

5) małych obiektów handlowych w obszarach ZP wskazanych w ust.1 pkt.5, o ile ich
funkcja wynika z podstawowego przeznaczenia tych terenów,

6) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
7) zalesień
8) ogródków działkowych

3. W obszarach określonych w ust.l pkt. 2 i 5 wyklucza się lokalizację urządzeń sportu
i rekreacji, placów zabaw oraz małych obiektów handlu i gastronomii

4. Dopuszcza się także przebudowę i remont istniejących budynków mieszkalnych w celu
poprawy standardów, zgodnie z § 8 ust.2, pkt. I, oraz możliwość rekonstrukcji założeń
zabytkowych przy zastosowaniu przepisu § 72 ,

Tężnia ma być obiektem kultury, który gromadził będzie wokół siebie wiele osób. Teren

przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla

mieszkańców oraz centrum miasta. Uzasadniona jest nawet budowa w centrum przy dużym

ruchu ulicznym - gdyż tężnia pozwala na oczyszczenie środowiska w tym obszarze i staje się



"płucami centrum miasta". "Mikroklimat, który wytwarza się dzięki tężni, zbliżony jest do

klimatu, którym możemy cieszyć się podczas wakacji nad morzem. Oddychanie przez godzinę

powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jakq pochłaniamy,

jest równa dawce przyjętej w ciqgu trzech dni plażowania. Jod odpowiada m.in. za

prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie

doceniq osoby zmagajqce się z chorobami górnych dróg oddechowych. Na ich problemy

skutecznie zadziała również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast wapń zawarty w

aerozolu solanki posiada właściwości antyalergiczne" - tłumaczy Wojciech Wolski, menedżer
Instytutu Wellness&Spa Terma Białka.

Korzystanie z takich kuracji jest szczególnie wskazane dla mieszkańców dużych aglomeracji

miejskich, osób w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, pracujqcych w znacznym

zapyleniu i wysokiej temperaturze, palaczy. Wskazania lecznicze tężni to przewlekłe i

nawracajqce stany zapalne układu oddechowego, alergie, także alergie skóry i choroby

tarczycy. (źródło: http://poznajpolske.onet.pl/zdrowotne-zalety-korzystania-z-tezni-

_solankowych/gw2qv)

4. Projekt Rzeka Wieprz z Potencjałem - zagospodarowanie terenów nadrzecznych na cele

Wypoczynkowo. rozrywkowo. rekreacyjne.
W projekcie omyłkowo wpisałem lampy hybrydowe (na stronie z której brałem źródło

informacji lampy ledowe i hybrydowe były zaznaczone razem), które nie miałyby

uzasadnienia przy szlaku pieszo-rowerowym. Ukazane przeze mnie w projekcie lampy

Ledowe są wystarczające, a ich koszt nie przekracza 3.000zł / szt.

(http://www.modernhome.pl/prod uct-pol-23 77-Lam pa-sola rna-DECa R-LED-4m-LED-5W-

panel-50W.html)

Jeżeli chodzi o szlak pieszo - rowerowy - w projekcie zaznaczyłem minimum 2.0m bez

sprawdzania. Z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) wynika, że:

§ 47.
1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,

2) 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
3) 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu

rowerowego pełni ona inne funkcje.

Zasadnym jest zatem przyjęcie 3 metrów wskazanych w uwagach - kwota całości projektu

nie zmieni się, gdyż założyłem dużą nadwyżkę na lampach led.

Koszt przedstawiałby się zatem następująco:
- 300m ścieżka pieszo - rowerowa o szerokości minimum 3metrów - 127.200zł

- 20 lamp led z montażem i przesyłką - 72.800z1

http://poznajpolske.onet.pl/zdrowotne-zalety-korzystania-z-tezni-
http://www.modernhome.pl/prod


- 2 miejsca biwakowe z montażem - 15.000 zł ( uzasadnieniem jest dość duża odległość

pomiędzy docelowym miejscem a wcześniejszym miejscem wypoczynku. Miejsce to ma

służyć w szczególności starszym osobom spacerującym)

- Ścieżka zdrowia, nasadzenie roślinności, miejsce na ognisko, mini scena - sO.OOOzł

- Projekt, pozwolenia, dokumentacja - s.ODOzł

Proszę o wzięcie pod uwagę moich odpowiedzi.


