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

Lp.
Tytuł i lokalizacja

zgłoszonych
projektów 

Szacunkowy koszt realizacji projektu 
Opis projektu

1

Karuzela
integracyjna

Bulwar Franciszka
Grotowskiego

44.278,00 zł 
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. 

2

Wybieg dla psów
„Psia Baza Zachód”

ul. Płk. Wacława
Wilniewczyca

49.917,00 zł Miejski całoroczny wybieg dla psów. To pierwsza tego typu inwestycja w mieście Lublińcu, gdzie czworonogi
będą mogły swobodnie się wybiegać - bezpiecznie dla otoczenia. 

3

AED dla Twojego
Serca 

Rynek Główny,
DworzecPKP

Stadion

21.901,41 zł
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%!!!

4

Letnie kino
lublinieckie

Lubiteka

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. 

5

Dziecięce marzenia

Plac  zabaw przy
Bulwarze

Grotowskiego w
Lublińcu

38.200,00 zł

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym włączenie się w zabawa na placu zabaw poprzez
usytuowanie na Bulwarze Grotowskiego – plac zabaw huśtawki integracyjnej. Mogą z niej korzystać dzieci na

wózkach wraz z osobami pełnosprawnymi. Realizacja projektu pozwoli na spełnienie szlachetnego celu jakim jest
integracja osób niepełnosprawnych ze sprawnymi w naszym środowisku. 

6

Rozbudowa parkingu
przy ul. J. Szymały

ul. ks. płk J. Szymały
3, 42-700 Lubliniec

46.000,00 zł

Rozbudowa parkingu przy ZSOT na ul. J. Szymały 

7
Ławki i …

ul. Grunwaldzka i Al.
22.500,00 zł 

Ustawienie kilkunastu ławek i koszy na ul. Grunwaldzkiej i Alei Solidarności 



Solidarności

8

Akrobatyka dla
dzieci i młodzieży 

Szkoła Podstawowa nr
4 w Lublińcu

30.200,00 zł
Projekt dotyczy nauki dzieci i młodzieży akrobatyki, co ma na celu osiąganie sukcesu na zawodach

międzynarodowych. Jest to wspaniała promocja naszego miasta ze względu na fakt, że tego typu sportu w okolicy
nikt nie uczy. Występuje naprawdę bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży sportem. 

9

Nagłe Zatrzymanie
Krążenia –

RATUNKU ! (NZK)

Hol Pływalni Krytej w
Lublińcu przy ul.

Powstańców Śl. 42

13.000,00 zł

Poprawa zwiększenia skuteczności Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia,
które może wystąpić u osób z chorobami układu krążenia jak i zarówno u osób, które uległy podtopieniu bądź
tonęły. Poprawa bezpieczeństwa  poprzez propagowanie i nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród

dzieci i młodzieży. Posiadanie defibrylatora i sprzętu ratowniczego przez pływalnie zwiększy skuteczność działań
ratowników.  

10

Parking przy placu
zabaw na ul. 74-GPP

ul. 74-GPP na
wysokości placu

zabaw

49.400,00 zł

Budowa 13 miejsc parkingowych przy placu zabaw znajdującego się w Parku Miejskim na ul. 74-GPP w celu
podniesienia bezpieczeństwa i rekultywacja pasa zieleni po przeciwnej stronie od obecnej ścieżki pieszo-

rowerowej. Zwiększenie miejsc parkingowych dla żołnierzy oraz mieszkańców podczas imprez masowych
odbywających się w Amfiteatrze oraz Stadionie Miejskim. 

11

Utwardzenie terenu
przed budynkiem

przy ul.
Paderewskiego 14 w

Lublińcu

Teren miejski przed
budynkiem przy ul.
Paderewskiego 14 w

Lublińcu

49.996,00 zł

Roboty ziemna, wywóz gruzu wraz z utylizacją, ułożenie krawężników, wykonanie odwodnienia z 1 studzienką o
średnicy 50 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm. 

12

Przystanek rowerowy 

Działka o nr.229/27,
Pusta Kuźnica

34.400,00 zł

Projekt ma na celu zrealizowanie przystanku rowerowego na Pustej Kuźnicy na którym będzie można odpocząć
oraz  skorzystać z urządzeń do rekreacji. 

13

„Słoneczna witamina
D”. 

SP nr 1, SP nr 2, SP
im. Św. E. Stein

Lubliniec 

37.850,00 zł

Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie
potrzebna w okresie intensywnego wzrostu,a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Badanie

niedoborów witaminy D3 wśród uczniów SP nr 1, SP nr  2 i SP im. św. E. Stein w Lublińcu.

14 „Słoneczna witamina
D”

SP nr 3, SP nr 4,
Przedszkola publiczne
nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8,

36.700,00 zł Celem zadania jest wykrycie niedoborów niezwykle ważnej dla organizmu witaminy D3, która jest szczególnie
potrzebna w okresie intensywnego wzrostu,a jej powszechny deficyt jest przyczyną wielu chorób. Badanie

niedoborów witaminy D3 wśród uczniów SP nr 3, SP nr  4 oraz dzieci sześcioletnich w publicznych i
niepublicznych przedszkolach. 



Przedszkola
niepubliczne
(wszystkie)

15

Odbudowa dawnej
strzelnicy sportowej

w Lublińcu

Lubliniec, ul.
Sportowa, obok boisko

Unia

49.500,00 zł

Budowa strzelnicy sportowej: 5 osi pistoletowych o długości 25 metrów oraz 5 osi karabinowych o długości
50metrów. 

16

Wybieg dla psów

Lubliniec, dawne
boisko „Unii”

49.900,00 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w taki sposób, aby powstało bezpieczne miejsce, w którym można
wypuścić psa bez smyczy. 

17

Tor dla rowerków
biegowych w Parku

Grunwaldzkim. Etap
1

Plac zabaw w Parku
Grunwaldzkim przy ul.
74-go GPP w Lublińcu

49.600,00 zł

Tor o długości ok 120m szerokości max 150 cm wysokości muld max 35 c, plastikowe krawężniki, gumowe
pachołki, muldy treningowe, wyprofilowane zakręty. Tor w kształcie litery Z.

Łączna wartość zgłoszonych
projektów wyniosła:

641.342,41 zł 


