
BUDŻET OBYWATELSKI 2021 – V edycja (odbył się w 2020 r.)

Lp.
Tytuł i lokalizacja

zgłoszonych projektów 
Szacunkowy koszt
realizacji projektu

Opis projektu

1

Darmowa sterylizacja i 
kastracja dla kotów

30.000,00 zł
Projekt ma na celu walkę z bezdomnością kotów na terenie Lublińca. Projekt zakłada darmową sterylizację i kastrację dla kotów mieszkańców Lublińca. Program darmowej

sterylizacji i kastracji pomoże w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu zabiegu, co zapewne mocno odciąży fundacje opiekujące się porzuconymi kociętami, czy
poszukiwaniem im nowych domów.

2

Rozbudowa parkingu przy 
Zespole Szkół 
Ogółnokształcąco-
technicznych
ul. ks. płk. J. Szymały

50.000,00 zł Rozbudowa parkingu przy ul. ks. płk. J. Szymały o dodatkowe 10 miejsc. Z parkingu oprócz uczniów i rodziców korzystać będą mogli również mieszkańcy okolicznych domów.

3

Deszczówka dla Lublińca

na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 i nr 4

48.400,00 zł

Projekt zakłada gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej. Zbiorniki podziemne o poj. 10 tys. litrów. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. Podczas
gwałtownych opadów zmniejszy zagrożenie podtopieniami, a w okresie suchym pozwoli na wykorzystanie deszczówki do podlewania zieleńców, kwietników i tym podobnych.

Projekt będzie ekologicznym aspektem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży.

4

Żywa architektura

Bulwar Franciszka 
Grotowskiego

13.250,00 zł
Projekt zakłada budowę żywej architektury, ekologicznej, rosnącej, zazieleniającej się altany oraz zakup i montaż 2 sztuk ławek z oparciem i 1 sztuki kosza na śmieci. Żywa

architektura to element krajobrazu, który urozmaici przestrzeń bulwaru Grotowskiego i rozwiąże problem braku cienia w tej części bulwaru.

5

Nasadzenie drzew i 
krzewów w kompleksie 
rekreacyjnym przy 
Zalewie Droniowickim

25.360,00 zł

 

Projekt ma na celu wzbogacenie krajobrazu placu zabaw, siłowni napowietrznej, boisk i skateparku o krzewy i drzewa. Efektem realizacji projektu poza walorami wizualnymi
będzie uzyskanie zacienionych powierzchni, sprzyjających odpoczynkowi oraz poprawa panującego w tym obszarze mikroklimatu mającego wpływ na samopoczucie osób

korzystających. Stoły służące do gry w szachy umożliwią dodatkową aktywność w strefie.

6

Rewitalizacja obiektów 
historycznych 

pl Golasia

50.000,00 zł
Rewitalizacja Pomnika Powstańców Śląskich poprzez montaż kopii orła z pomnika zburzonego przez Niemców oraz wykonanie tablicy z nazwiskami żołnierzy 74 GPP

odznaczonych Orderu Virtuti Militari. Przeniesienie, umiejscowienie i odrestaurowanie bunkra obronnego z września 1939 r. 

7

Kurs samoobrony dla 
kobiet

SP1 Lubliniec

8.500,00 zł

Kurs samoobrony dla kobiet którego celem jest: nabycie pewności siebie oraz pozbycie się syndromu ofiary, nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń oraz adekwatnej
reakcji, nauka wyzwalania kontrolowanego instytutu walki w sytuacjach zagrożenia, nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak, podczas zajęć trenujemy również

asertywność, obronę za pomocą głosu, postawy ciała. Projekt będzie służył dla kobiet i dziewczyn, które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo, projekt będzie wykwalifikowanym
trenerem. 



8
„Halas to nie dla nas” 

SP2 Lubliniec
49.500,00 zł

Projekt zakłada zmniejszenie poziomu hałasu i aranżację holu dla klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu poprzez montaż absorberów akustycznych na suficie i
ścianach, które pozwolą na wytłumienie pomieszczenia, zamówienie wielkoformatowych gier na posadzkę szkolną oraz elementów przestrzennych na ściany oraz zakup kilku

wygodnych puf i kanap do odpoczynku na przerwach. 

9

Budowa profesjonalnego 
toru do gry w bule

Teren trzeciego etapu 
rewitalizacji nad rzeką 
Lublinicą w pobliżu MPBP 
LUBITEKA przy ul. 
Sportowej

38.100,00 zł
Gra w bule, czyli tzw. Petanque, jest plenerową grą towarzyską z elementami zręcznościowymi, odpowiednia dla osób w każdym wieku. Nie wymaga wielkich umiejętności, a
jedynie zręczności i chęci współzawodniczenia w miłej atmosferze. Boisko do gry w bule wraz z zagospodarowanym otoczeniem będzie kolejnym miejscem do aktywności i

relaksu na świeżym powietrzu seniorów, młodzieży i całych rodzin. 

10

Utwardzenie terenu 
pomiędzy blokami przy ul. 
Paderewskiego 14, 18 i 20, 
urządzenie miejsc 
postojowych oraz kącika 
rekreacyjnego

teren gminy pomiędzy 
blokami przy ul. 
Paderewskiego 14, 18 i 20

50.000,00 zł
Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkami wraz z odwodnieniem. Materiał stosowany do utwardzenia terenu z kostki brukowej. Urządzenie kącika rekreacyjnego tj.

ławeczki i kwietniki. 

11

Pumptrack Chopina 

Lubliniec, teren miejski w 
rejonie ul. Fryderyka 
Chopina

47.000,00 zł 
Projekt zakłada budowę toru rowerowego typu Pumptrack w Lublińcu na powierzchni zagospodarowania wynoszącej około 2000m2, o powierzchni jezdnej toru oraz

odpowiadającej jej długości toru zależnej od możliwości wykonania w ramach środków finansowanych przeznaczonych na realizację projektu. 

12

Pomnik Dziecka 
Utraconego

Lubliniec, pomiędzy ul. 
Sportową a Spokojną, teren 
III etapu rewitalizacji terenu 
nad Lublinicą

50.000,00 zł Projekt zakłada postawienie Pomnika Dziecka  Utraconego w zacisznym miejscu na rewitalizowanym terenie nad Lublinicą w etapie III między ul. Sportową a Spokojną. 

Łączna wartość zgłoszonych 
projektów wyniosła:

           460.110,00 zł


