
   

 

  
  

     
   

  
 

 
  
 
  

   
  

  
 

 
 

 
  

  
     
     

 
 
 

     

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

   
 

  
  

 

   

 

         
            

         
       

        
        

         
     

    
 

         
     

          
    

        
         

         
   

            
          
         

         
       

       
          

         
     

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

BR.0003.374.2020 Gliwice, 15 grudnia 2020 r. 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25 
boi@um.gliwice.pl 
www.gliwice.eu 

Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego: 
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00; 
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 

Zastępca 
Prezydenta Miasta 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 44 46 
Fax +48 32 231 27 25 
zp3@um.gliwice.pl 

nr kor.  UM.1197528.2020 

Pani Krystyna Sowa 
Radna Rady Miasta Gliwice 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.374.2020 

Dotyczy: kor. UM.1173161.2020 - plac sensoryczno-naukowy przy 
Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach. 

Szanowna Pani, 

zadanie, o którym Pani pisze, nosiło w głosowaniu nazwę „Plac zabaw”, 
a przytoczony w punkcie pierwszym cytat to nie nazwa, lecz krótki opis 
projektu, także widoczny na listach do głosowania. Zawiera on 
sformułowania i informacje zawarte we wniosku. 

Jak wiadomo, zarówno nazwy jak i opisy projektów publikowane 
podczas głosowania są bardzo zwięzłe ze względu na ograniczoną 
objętość m.in. formularzy do głosowania i mają pomagać mieszkańcom 
w identyfikacji projektów. Więcej szczegółów znajduje się na 
publikowanych na stronie internetowej miasta skanach zgłoszonych 
wniosków. 

Przytoczoną drugą „nazwą” z etapu realizacji posługiwał się Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 9 – była ona wpisana w promesie 
o zabezpieczeniu środków, jaką placówka otrzymała w styczniu br. od 
Wydziału Edukacji. W przekazywanych placówkom oświatowym 
promesach, które obejmują zadania wyłonione w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego, wydział będzie się posługiwał odtąd w miarę 
możliwości takimi nazwami lub opisami zadań, jakie publikowane są 
podczas głosowań. 

Proszę  jednak  wziąć  pod  uwagę  fakt,  że  nazwy  i  opisy  projektów  na 
listach do głosowania tworzone są na potrzeby akcji informacyjnej i nie 
zawsze muszą  być  zgodne  z  fachowymi i precyzyjnymi zapisami 
w dokumentacji powstającej w fazie realizacji zadań, np. zapytania 
ofertowego, sporządzania umowy z wykonawcą, zlecania wykonania 
inwestycji czy prowadzenia przetargu. Niemożliwe jest wprowadzenie 
do procedury GBO sztywnego wymogu, aby tytuł i opis zawsze były 
takie same podczas głosowania i w tworzonej później dokumentacji 
związanej z realizacją zadań. 

mailto:zp3@um.gliwice.pl
http:www.gliwice.eu
mailto:boi@um.gliwice.pl


 

       
            

           
    

             
     

       
        

     

            
            

 

     
           

       

           
        

        
          

         
            

       
          

              

       
         

       
             

         
         

 

 

 

  

   
  

 
 
 

W odniesieniu do zadania polegającego na wykonaniu sensoryczno-naukowego placu 
zabaw w Łabędach informuję, że Wydział Edukacji przekazał je do realizacji ZSP 9. 
Jednostka zrealizowała to zadanie, które zostało zgłoszone i przegłosowane w ramach 
procedury Budżetu Obywatelskiego. 

Ustawiono  jednak  9  urządzeń,  a  nie  10,  co  wiązało  się  z  koniecznością  zachowania 
minimalnych stref ochronnych wokół nich, niezbędnych dla zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom. Takie ograniczenie wyniknęło na etapie przygotowania 
dokumentacji związanej z realizacją zadania. Zmniejszenie liczby urządzeń zostało 
dokonane za wiedzą wnioskodawcy. 

Zakres zadań wyłanianych w ramach GBO czasami w trakcie ich wykonywania ulega 
pewnym korektom, bo nie zawsze podczas oceny wniosków wydziały i jednostki mogą 
przewidzieć wszystkie okoliczności. 

Jeśli chodzi o wymianę obrzeży chodnika, to w  trakcie prac stwierdzono, że ich stan 
jest  dobry,  a  zaoszczędzone  środki  zasiliły  pulę  potrzebną  na  pokrycie  dodatkowych  
kosztów składowania i utylizacji płyt starej nawierzchni. 

Realizacja zadania oraz wszelkie zmiany dot. zakresu robót (prace zamienne) były 
dokonywane w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zapisy umowy. W protokole końcowym odbioru robót 
komisja potwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją pod 
względem technicznym. Teren został już uporządkowany – wykonawca nawiózł ziemię 
i go wyrównał. Ze względu na porę roku, wysianie trawy zaplanowano na wiosnę. 

Przedstawiciele Wydziału Edukacji nie uczestniczyli w odbiorze prac, ponieważ 
realizacją inwestycji zajmowała się placówka oświatowa, która była stroną podpisanej 
umowy i brała odpowiedzialność za wykonanie zadania, w tym także za odbiór robót. 

Procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego określona w uchwale Rady Miasta 
i uszczegółowiona w zarządzeniu Prezydenta Gliwic obejmuje etapy składania 
wniosków, ich oceny i wyboru zadań  w głosowaniu. Finalizuje ją ogłoszenie listy 
projektów do wykonania w kolejnym roku. Nie dotyczy ona realizacji samych zadań, co 
regulują inne przepisy. Dlatego nie ma możliwości wprowadzenia do procedury GBO 
wytycznych związanych z wykonywaniem robót lub odbiorami prac. 

Z poważaniem 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta 

podpisano elektronicznie 


