
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – IV edycja (odbył się w 2019 r.) 

Lp.
Tytuł i lokalizacja

projektów przyjętych
do realizacji

Wartość umowy Wartość szacunkowa
Wydział

realizujący
projekt

Opis projektu
Łączna liczba

oddanych
głosów ważnych

1

Karuzela 
integracyjna

Bulwar Franciszka 
Grotowskiego

43 941,75 zł
brutto

44 278,00 zł

 
Wydział

Komunalny

Budowę projektu zakończono w listopadzie 2020 r.
Pozwala na podniesienie jakości życia rodzin borykających się z

niepełnosprawnością i stwarza możliwość integracji osób niepełnosprawnych z
osobami sprawnymi. Karuzela przeznaczona dla dzieci i dorosłych. 

170

2

Wybieg  dla  psów
„Psia Baza Zachód”

ul. Płk. Wacława 
Wilniewczyca

47 800,00 zł
brutto

49 917,00 zł
Wydział

Komunalny

Miejski całoroczny wybieg dla psów. To pierwsza tego typu inwestycja w mieście
Lublińcu, gdzie czworonogi będą mogły swobodnie się wybiegać - bezpiecznie dla

otoczenia. Projekt został zlokalizowany na obszarze o powierzchni 2 200 m2. W
grudniu 2020 r. oddano obiekt do użytku. Obiekt został wyposażony w kosze na
śmieci, specjalne pojemniki na psie odchody, ławki dla właścicieli pupilów, tor z

przeszkodami do tresury i zabawy psów, skarpę uformowaną z ziemi, kłody z
drewna stanowiące przeszkody.

198

3

AED  dla  Twojego
Serca 

Rynek Główny, 
DworzecPKP
Stadion

17 623,35 zł
brutto

21 901,41 zł
Wydział
Spraw

Społecznych

Trzy automatyczne Zewnętrzne Defibrylatory ratujące życie. W zestawie:
defibrylator, szafki, zasilacz, tablice informacyjne. Zwiększają one szanse na

przeżycie osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) z 2% aż do 75%!!!
100

4

Letnie kino 
lublinieckie

Lubiteka
- 18 000,00 zł

PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO REALIZACJI - NIE ZREALIZOWANO ZE WZGLĘDU NA CENĘ.
Cena najniższa oferty wyniosła 30 000,00 zł, natomiast zamawiający przeznaczył na ten cel 18 000,00 zł

To cykl 10-ciu wieczornych, plenerowych pokazów filmowych, których projekcja planowana była przy Lubitece, raz w
tygodniu. Na ekranie wystawionym na tarasie widzowie mogliby zobaczyć najciekawsze polskie i zagraniczne filmy

ostatnich lat, jak również filmy kręcone w Lublińcu i okolicach. Alternatywnym wyjściem było uruchomienie
plenerowego kina obok budynku MDK podczas wakacji letnich.

116

Łączna wartość projektów 
zakwalifikowanych do realizacji 
wyniosła:

109 365,10 zł
brutto 134 096,41 zł

Łączna liczba oddanych głosów ważnych na wszystkie projekty, które zostały poddane głosowaniu :
1000 ważnych

346 nieważnych

Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Lublińca na wykonanie projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego wynosi corocznie 0,25% wydatków Miasta Lublińca, zawartych w ostatnim 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

255 592,55 zł

Liczba zgłoszonych projektów w ramach naboru: 17

Ilość projektów którym udzielono poparcia (min. 20 głosów): 14

Ilość projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną: 11

Ilość projektów dopuszczonych do głosowania (po rozpatrzeniu odwołań): 11


