
BUDŻET OBYWATELSKI 2018 – II edycja (odbył się w 2017 r.)

Lp.
Tytuł i lokalizacja

zgłoszonych projektów Wartość szacunkowa
Opis projektu

1

Teren rekreacji dla 
dzieci i dorosłych w 
Steblowie

Ul. Oleska, przed 
miejskim boiskiem 
wielofunkcyjnym

45.185,52 zł brutto
W ramach zadania zamontowano siłownię zewnętrzną, urządzenia placu zabaw, ławki (6 sztuk), stół (1 sztuka), altanka, kosz na śmieci (1 sztuka), budowa
ogrodzenia panelowego z dwoma furtkami, wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, ławek i altanki.

2

Przyjazne słoneczko

Miejski Orlik przy ul. 
Kochcickiej 12

50.000,00 zł brutto

Projekt zakładał poprawę bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci przed skutkami promieniowania słonecznego, a także deszczu. Zadaszenie typu
membranowe w formie żagla. Koszt realizacji projektu obejmował koszt wykonania projektu, transportu, montażu oraz koszt zakupu samego zadaszenia.

3

Zdrowie i relaks dla 
każdego -
Siłownia pod chmurką 
przy ul. 
Szymanowskiego w 
Lublińcu

45.054,48 zł brutto

Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami małej architektury

4

Wymiana ławek na 
nowe na Rynku 
Lublinieckim (na Placu 
Konrada Mańki)

39.000,00 zł brutto

13 sztuk ławek parkowych (dostawa i montaż) ze stopu aluminium, z siedzeniem i oparciem z drewna egzotycznego – jatoba olejowana

5

Rekreacja pod chmurką

Skrzyżowanie ulic 
Opolskiej i Pasiecznej 

49.974,90 zł brutto

Dostawa i montaż elementów siłowni wraz z urządzeniami placu zabaw dla dzieci

6

Osiedlowe miejsce 
rekreacji 

ul. Wojska Polskiego 
(teren między blokiem nr 
2, a nr 4)

49.870,35 zł brutto

Montaż urządzeń urządzeń zarówno dla dzieci, osób dorosłych i seniorów, w postaci urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej

7
Matka karmiąca to 
skarb, chrońmy go

39.272,80 zł brutto

Zakup urządzeń do laktacji. 

8

Aktywni w każdym 
wieku na siłowni 
zewnętrznej pod 
chmurką przy ul. 
Powstańców Śl.

49.952,60 zł brutto

Projekt dotyczy zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej z których korzystać będą m.in. mieszkańcy najbardziej uprzemysłowionej dzielnicy
naszego miasta u zbiegu ul. Niegolewskich i ul. Powstańców. 



9
Street Workaut Park 
nad zalewem

49.913,40 zł brutto

Projekt przewiduje ustawienie urządzeń na terenie rekreacyjnym przy ul. Stawowej dla  miłośników Street Workoutu i Kalisteniki. Proponowany projekt
zakłada uzupełnienie w przyrządy do ćwiczeń których nie ma i nie można zamontować z uwagi na brak miejsca na Bulwarze Franciszka Grotowskiego. 

10
Sieć monitorowania 
jakości powietrza 
miejskiego 

29.889,00 zł brutto

Projekt zakłada montaż 5 sensorów mierzących jakość powietrza (PM10, PM2,5) (w tym  jeden czujnik z wyświetlaczem LED) i serwujących wyniki
poprzez portal internetowy np. lubliniec.pl w czasie rzeczywistym. Zakup ww. czujników ma za zadanie zmienić świadomość i mentalność mieszkańców w

zakresie ochrony powietrza. 

11
Nowe meble miejskie z 
granitu na Placu 
Kopernika

38.000,00 zł  brutto

Przedmiotem projektu jest zastąpienie obecnych donic tzw. meblami miejskimi wykonanymi z granitu. Byłoby to sześć granitowych, ciężkich donic,
niskich kwadratowych siedzisk  z wygrawerowanymi na boku herbem Lublińca, wykończonych od góry drewnianymi listwami. Dodatkowo ustawione

będą dwa podłużne, także granitowe siedziska, przy miejscach parkingowych. Wymianie ulegną także dotychczasowe cztery ławki na nowe. 

12

Utwardzenie terenu 
przed budynkiem ul. 
Paderewskiego 14 w 
Lublińcu

37.324,55 zł brutto

Utwardzenie terenu przed budynkiem ul. Paderewskiego 14 w Lublińcu. Obejmuje: Roboty ziemne, wywóz gruzu z utylizacją, ułożenie krawężników,
wykonanie odwodnienia z 1 studnią o średnicy 500 mm, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie kostki brukowej o grubości 80 mm.

13

Wykonanie płyty 
betonowej przy 
ogólniedostępnej ścianie
treningowej do tenisa 
ziemnego 

49.200,00 zł brutto Wykonanie płyty betonowej przy ogólnodostępnej ścianie treningowej do tenisa ziemnego.

14
Budowa chodnika przy 
ul. Żeromskiego

47.975,00 zł brutto Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego.

15
Oświetlenie na 
brakującym odcinku 
ulicy Chabrowej

50.000,00 zł brutto

Projekt zawiera przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej postawienia lamp oraz koszt prac budowlano-montażowych
związanych z wykonaniem w/w inwestycji. Ilość lamp typu ulicznego – 10 sztuk na odcinku ok. 300 metrów. Przyłącz do instalacji oświetleniowej na ulicy

Rumiankowej.

16
Przebudowa parkingu 
przy SP1

48.000,00 zł brutto Przebudowa parkingu przy SP1.

17
Budowa ogrodzenia 
boiska przy SP1

25.000,00 zł brutto Projekt budowy ogrodzenia panelowego od strony rzeki Lublinicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 i innych
użytkowników boiska, zabezpieczenie boiska przed dewastacją oraz zapobiegania niepożądanym zjawiskom ze strony osób trzecich. 

18
Teren rekreacji dla 
dzieci i dorosłych w 
Steblowie 

45.185,52 zł brutto Teren rekreacji dla dzieci i dorosłych w Steblowie .

19 Przyjazne słoneczko 50.000,00 zł brutto

Projekt polegać będzie na wykonaniu zadaszenia nad częścią istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie miejskiego orlika przy ul. Kocickiej 12.  

Łączna wartość zgłoszonych 
projektów wyniosła:

838.798,12 zł brutto


