
lp. Tytuł projektu
Numer 

projektu
Kosztorys Dzielnica Ocena

1

Park Centralny na Felinie etap IV D--1 350 000 zł Felin Ocena pozytywna

2

Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III D--2 350 000 zł Abramowice Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

3
Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku 

Jana Pawła II D--3 350 000 zł Węglin Pd. Ocena pozytywna

4

Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do 

Elsnera D--4 350 000 zł Czechów Pł. Ocena pozytywna

5

Remont zniszczonej części 1 Maja D--5 350 000 zł Za Cukrownią

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że możliwa jest wymiana nawierzchni wraz z miejscami postojowymi do wysokości 

środków, tak by miejsca postojowe nie pozostały jedynym niewyremontowanym elementem, ponieważ w bieżącym roku trwa 

remont chodników po wschodniej stronie ulicy.

6

Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim D--6 350 000 zł Szerokie

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że instalowanie ładowarek do samochodów nie jest zadaniem własnym Miasta i nie będzie 

realizowane (§ 3 ust. 6 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin). Kwota pozostaje bez zmian.

7
Budowa sygnalizacji świetlnej z przyciskami dla 

przejścia pieszo-rowerowego przez ul. 

Sławinkowską obok Zespołu Szkół nr 12 D--7 350 000 zł Sławin

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że konieczna jest budowa pełnej sygnalizacji świetlnej, co wymaga zwiększenia kwoty do 

1 mln zł – w konsekwencji projekt przeniesiony do projektów ogólnomiejskich

8
Kolorowy plac zabaw dla dzieci z Rur i 

Śródmieścia przy SP7 na Plażowej D--8 350 000 zł Rury Ocena pozytywna

9

Rrrowerowe połączenie Czerniejówki i Bystrzycy D--9 350 000 zł Kośminek Ocena pozytywna 

10

Przez Podzamcze rowerem na Śródmieściu D--10 350 000 zł Śródmieście Ocena pozytywna

11

Przez Podzamcze rowerem na Kalinowszczyźnie D--11 350 000 zł Kalinowszczyzna Ocena pozytywna

12

Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i 

gładkiej nawierzchni na Starym Mieście - 

wygodnej dla szpilek, wózków czy walizek D--12 350 000 zł Stare Miasto Ocena pozytywna

13

Zmiana nawierzchni alei w Ogrodzie Saskim ze 

żwirowej na asfaltową D--13 300 000 zł Wieniawa

Ocena negatywna. Ogród Saski kilka lat temu został poddany rewaloryzacji, której celem było pełne przywrócenie 

zabytkowego charakteru Ogrodu jako wartości kulturowej przy jednoczesnym przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji 

rekreacyjnych, w tym na podstawie projektu dokonano wymiany nawierzchni. Kolejna zmiana nawierzchni stoi w sprzeczności 

z zasadami Budżetu Obywatelskiego:

- respektowania kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych (§ 4 pkt 8 uchwały nr 56/III/2019 

Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin);

- uwzględniania zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków 

służących osiągnięciu założonych celów (§ 4 pkt 9 ww. uchwały),

- zgodności z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania terenu bądź dokumentacją stworzoną przez Miasto ze 

środków publicznych (§ 4 pkt 14 ww. uchwały).

Projekty złożone Budżet Obywatelski IX edycja 2023

Projekty dzielnicowe
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lp. Tytuł projektu
Numer 

projektu
Kosztorys Dzielnica Ocena

14

Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem D--14 350 000 zł Zemborzyce Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

15

Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy 

Nałęczowskiej D--15 350 000 zł Konstantynów Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

16

Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista D--16 250 000 zł Sławin Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

17

Bądzmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie D--17 180 000 zł Stare Miasto

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że konieczne jest wzmocnienie skarpy, co wymaga zwiększenia kwoty do 1 mln zł – w 

konsekwencji projekt przeniesiony do projektów ogólnomiejskich. Rekomendujemy połączenie z projektem D--34 "Wymiana 

nawierzchni ulicy Zamkowej".

18
Miejsce relaksu dla psów i ich właścicieli - Pora 

Azora D--18 14 300 zł

Ocena negatywna. Na wskazanym terenie w pierwszej kolejności realizowany powinien być zwycięski projekt z Budżetu 

Obywatelskiego pt. „Mini park linowy i skwer wypoczynkowy”. Brak dojazdu do działki obecnie uniemożliwia jego realizację.

19
Naturalnie na Szerokim D--19 349 800 zł Szerokie Ocena pozytywna 

20
Aktywne przejście dla pieszych przez ul. 

Sławinkowską przy Zespole Szkół nr 12 D--20 100 000 zł Sławin Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 150 tys. zł

21

Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - 

kontynuacja D--21 300 000 zł Ocena pozytywna 

22

Rewitalizacja terenu i uporządkowanie 

parkowania przy blokach ul. Głęboka 20, 22, 24, 

26 D--22 349 440 zł Rury

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji remontu chodnika i nawierzchni jezdni oraz zieleni. Budowa altany śmietnikowej 

nie spełnia warunku ogólnodostepności projektu i nie może zostać zrealizowana, ponieważ będzie służyła wyłącznie wybranej 

grupie mieszkańców (§ 2 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 4 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Nie jest możliwe wyznaczenie zgodnie z przepisami 19 miejsc parkingowych, 

powstanie ich ok. 5.

23

Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od 

destruktu do asfalto-betonu D--23 350 000 zł Węglin Płn. Ocena pozytywna 

24

Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej D--25 350 000 zł Czuby Pd. Ocena pozytywna

25

Wieniawa - miejsca parkingowe D--26 350 000 zł Wieniawa

Ocena negatywna. Realizacja projektu spowoduje negatywne skutki społeczne dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy 

związane z likwidacją zieleni co jest sprzeczne z zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 11 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Budowa miejsc postojowych w 

pasie drogowym ul. Ćwiklińskiej wymagałaby usunięcia drzew, zaś w przypadku ul. Godebskiego wymagałoby usunięcia 

części ich korzeni, co w konsekwencji doprowadziłoby do ich uschnięcia.

26

Felin - miejsca parkingowe i Park Centralny D--27 350 000 zł Felin Ocena pozytywna

27

Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie D--28 349 900 zł Czuby Płn.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że możliwe jest wykonanie trampolin oraz miasteczka ruchu drogowego, przy czym 

wskazany w projekcie typ miasteczka 1BB przeznaczony jest do układania w salach gimnastycznych i na szkolnych boiskach, 

wymaga obsługi i generuje przez to dodatkowe koszty, stąd możliwe jest wykonanie miasteczka ruchu drogowego w wersji 

trwałej ze znakami zamontowanymi na stałe. Ocena negatywna w zakresie kortów tenisowych, ponieważ teren, na którym 

miałyby powstać w 1/3 należy do prywatnego właściciela, co uniemożliwia realizację (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

28

Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza D--29 315 000 zł Śródmieście Ocena pozytywna

29

Zielone Stare Miasto - Cyrulicza z drzewami D--30 120 000 zł Stare Miasto

Ocena negatywna. Realizacja projektu nie jest możliwa w trakcie 1 roku budżetowego (§ 4 pkt 13 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Ponadto brak jest miejsca do 

przeniesienia sieci podziemnych.

30

Zadaszona scena na Węglinie Północnym D--31 350 000 zł Węglin Płn. Autor wycofał projekt – nie będzie poddany pod głosowanie
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projektu
Kosztorys Dzielnica Ocena

31

Asfalt na os. Lipniak - wykonanie nawierzchni 

asfaltowej ulic T. Krwawicza i Lazurowej (Węglin 

Płn.) D--32 350 000 zł Węglin Płn. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

32

Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy 

Karola Namysłowskiego - II Etap D--33 350 000 zł Konstantynów Ocena pozytywna 

33

Wymiana nawierzchni ulicy Zamkowej D--34 210 000 zł Stare Miasto

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że konieczne jest wzmocnienie skarpy, co wymaga zwiększenia kwoty do 1 mln zł – w 

konsekwencji projekt przeniesiony do projektów ogólnomiejskich. Rekomendujemy połączenie z projektem D--17 "Bądzmy 

dumni ze Starego Miasta w Lublinie".

34

Oświetlenie dla Sławinka D--35 350 000 zł Sławinek Ocena pozytywna  

35

Pocztówka z Dziesiątej - konkurs plastyczny na 

wzór pocztówek z Dziesiątej D--36 50 999 zł Dziesiąta Autor  wycofał projekt – nie będzie poddany pod głosowanie.

36

Dziesiąta: dzieje dzielnicy Lublina – książka 

papierowa niech będzie dostępna w internecie D--37 10 000 zł

Ocena negatywna. Zadanie powinna realizować Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie z uwagi na 

to, że autorka książki Halina Danczowska była wieloletnią i zasłużoną pracowniczką tej instytucji. WBP posiada Pracownię 

Digitalizacji Zbiorów, ponadto gromadzi i upowszechnia literaturę dotycząca miasta i regionu, a zadanie to wynika z założeń 

statutowych biblioteki. Osobną sprawą jest kwestia praw autorskich do książki Haliny Danczowskiej zmarłej w 2020 roku, 

których Miasto nie posiada.

37
Dziesiąta przyroda - spacery przyrodnicze po 

Dziesiątej D--38 20 000 zł Dziesiąta

Ocena pozytywna. Projekt po nowym numerem D--115 pt. "Lubelska przyroda - edukacyja i spacery przyrodnicze po kozim 

grodzie".

38

Więcej parkingów w centrum - zwiększenie liczby 

miejsc parkingowych w centrum miasta D--39 25 000 zł Śródmieście

Ocena negatywna. Strefa płatnego parkowania może funkcjonować jedynie w pasie drogowym drogi publicznej, zaś parkingi 

urzędów funkcjonują poza pasami drogowymi.

39

Wieniawa dziecięcych uśmiechów - cykl zajęć 

dla dzieci D--40 200 000 zł Wieniawa

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem przeniesienia projektu do projektów ogólnomiejskich z jednoczesną zmianą tytułu na 

"Lublin dziecięcych uśmiechów - cykl zajęć dla dzieci". Proponuje się rozszerzenie działań o dzielnice: Dziesiąta, Głusk, 

Abramowice, Wrotków, Zemborzyce, Czechów Północny, Kośminek.

40
Remont nawierzchni parkingów i ciągów 

pieszych przy ul. Biedronki. D--42 350 000 zł Czuby Płn. Ocena pozytywna

41
Remont i modernizacja segmentu sportowego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im.Orląt 

Lwowskich w Lublinie ul.Kazimierza 

Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin D--43 350 000 zł Kalinowszczyzna

Ocena negatywna. Realizacja projektu dotyczącego wnętrz budynku szkoły nie spełnia warunku ogólnodostępności projektu, 

ponieważ z jego efektów nie będzie mógł korzystać ogół mieszkańców (§ 4 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 4 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

42
Budowa i remont ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na 

Kośminku w Lublinie D--44 350 000 zł Kośminek

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków tylko w zakresie remontu nawierzchni ul. Wyzwolenia, tj. 

bez sięgaczy.

43

Bezpieczne chodniki - koniec z nielegalnym 

parkowaniem D--45 318 000 zł Śródmieście

Ocena negatywna. Tworzenie kolejnej aplikacji, obok istniejących już „Zgłoś to” i projektu  Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa nie spełnia kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych (§ 4 pkt 8 uchwały nr 

56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Ponadto 

budowanie kolejnych kanałów komunikacji wydłuży czas reakcji służb. Projekt nie ma także charakteru zadania 1-rocznego (§ 

4 pkt 13 ww. uchwały).

44
Zwiększenie dostępności parkingowej przez 

rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie 

nowych na osiedlu Bronowice. D--46 349 650 zł Bronowice Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szczegółowe lokalizacje ustalone zostaną na etapie realizacji
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projektu
Kosztorys Dzielnica Ocena

45

Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz 

siłowni plenerowej D--47 340 000 zł Kalinowszczyzna Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

46

Renowacja boiska i placu zabaw przy ul. 

Romantycznej D--48 330 000 zł Czuby Płn.

Ocena negatywna. Teren znajduje się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, co uniemożliwia realizację 

projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Lublin)

47
Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych 

przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II 

w Lublinie D--49 181 000 zł Czuby Pd. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

48
Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. 

Solidarności (odcinek Unii Lubelskiej - B. Prusa)  

od ul. B. Prusa w kierunku ul. Północnej i ul. T. 

Szeligowskiego D--50 220 000 zł Śródmieście

Ocena negatywna. Proponowana lokalizacja znajduje się na terenach prywatnych, które nie należą do Miasta, co uniemożliwia 

realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin)

49

Mobilne boisko przy SP 15 D--51 349 988 zł Kośminek Ocena pozytywna

50

Rury 2.0, czyli najdłuższa zjeżdżalnia w mieście D--52 350 000 zł Rury Ocena pozytywna

51

Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i 

chodniki D--53 350 000 zł Tatary Ocena pozytywna

52
Budowa miejsc parkingowych i remont chodnika 

w rejonie os. Przyjaźni oraz oświetlenie i 

zadrzewienie bulwaru i doposażenie placu  

zabaw n/Bystrzycą D--54 350 000 zł Tatary

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem braku możliwości wykonania nasadzeń i oświetlenia bulwaru nad Bystrzycą, ponieważ 

wskazane działki pozostają we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co uniemożliwia realizację tej 

części projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin).

53
Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna D--55 260 400 zł Szerokie Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

54
Budowa miejsc parkingowych prostopadłych do 

ulicy Cyprysowej za budynkiem 25 D--56 99 000 zł Ponikwoda

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ilość miejsc parkingowych zostanie ustalona na etapie realizacji. Kwota zwiększona do 

150 tys. zł.

55

Daj swój GŁOS na wybieg dla czworonożnych 

mieszkańców Wrotkowa. D--57 253 320 zł Wrotków

Ocena negatywna. Realizacja projektu spowoduje negatywne skutki społeczne dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy 

wynikające ze zlokalizowania wybiegu dla psów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, co jest sprzeczne z 

zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 11 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

56

Bezpieczni piesi na ul. Powojowej D--58 350 000 zł Abramowice Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że chodnik musi być szerszy niż 1 metr

57

Utworzenie ciągu pieszego i przeniesienie kładki 

od ul. Odległej do rzeki Czerniejówki D--59 350 000 zł Abramowice

Ocena negatywna. Projekt dotyczy nieruchomości, które nie stanowią własności Miasta, co uniemożliwia realizację projektu (§ 

4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Lublin). Dotyczy to zarówno samej kładki, która zlokalizowana jest na nieruchomości pozostającej we władaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i proponowanego przebiegu ciągu pieszo-rowerowego zaplanowanego na 

nieruchomościach pozostających we władaniu innych podmiotów.

58

Dzielnicowa Tężnia Solankowa „Kośminek” D--60 260 250 zł Kośminek

Ocena negatywna. Projekt dotyczy nieruchomości pozostającej we współwłasności, tj. takiej, która nie stanowią własności 

Miasta, co uniemożliwia realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w 

sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

59

Nowy Felin - Park linearny na Kośminku + 

monitoring D--61 350 000 zł Kośminek

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: nasadzenia wyłącznie niskich krzewów  z uwagi na widoczność dla kierowców. 

Negatywnie montaż barier energochłonnych – nie ma uzasadnienia dla montażu ich w tym miejscu. Tego typu rozwiązania 

stosuje się w określonych lokalizacjach a to miejsce do nich nie należy. 

Nowy tytuł: Nowy Felin - Świetlny Park Linearny na Kośminku
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60

Dydaktyczno-rekreacyjna przestrzeń w Wąwozie - 

Mini Miasteczko Ruchu Drogowego, nasadzenia 

kwiatów i siłownia integracyjna D--62 215 250 zł Kalinowszczyzna

Ocena negatywna. Założenia projektu nie są zgodne z koncepcją zagospodarowania opracowaną dla wąwozu, co 

uniemożliwia jego realizację (§ 4 pkt 14 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Ponadto w wąwozie istnieje już siłownia zewnętrzna.

61

Siłownia integracyjna z systemem zmiennego 

obciążenia i streetworkout przy Arenie Lublin D--63 210 000 zł Za Cukrownią Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

62

Siłownia z regulacją obciążenia i streetworkout 

nad Zalewem Zemborzyckim D--64 210 000 zł Zemborzyce Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

63

Trakt  pieszo - rowerowy nad rzeką 

Czerniejówką. D--65 348 948 zł Głusk

Ocena negatywna. Projekt dotyczy nieruchomości, które nie stanowią własności Miasta, co uniemożliwia realizację projektu (§ 

4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Lublin). Dotyczy to zarówno samej kładki, która zlokalizowana jest na nieruchomości pozostającej we władaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i proponowanego przebiegu ciągu pieszo-rowerowego zaplanowanego na 

nieruchomościach pozostających we władaniu innych podmiotów.

64

Chodnikiem przez Bystrzycę - etap II D--66 350 000 zł Zemborzyce

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem ograniczenia realizacji do budowy chodnika od przystanku i przedszkola na ul. Janowskiej 

do ul. Parczewskiej oraz placu zabaw ze zmianą lokalizacji na okolice ul. Parczewskiej.

65

Boisko Głusk D--67 350 000 zł Głusk

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt porównywalnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 31 w ubiegłym roku wyniósł 

800 tys. zł, stąd wymagane jest zwiększenie kwoty do 1 mln zł – w konsekwencji projekt przeniesiony do projektów 

ogólnomiejskich.

66

Poprawa dostępności Muzeum Cebularza oraz 

nowego Szpitala D--68 43 800 zł Śródmieście Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

67

Marina centrum sportu i rekreacji D--69 350 000 zł Zemborzyce

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem braku możliwości wykonania prac dotyczących nabrzeża (punkty 1 i 3), ponieważ teren 

pozostaje we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co uniemożliwia realizację tej części projektu (§ 

4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Lublin).

68

Schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej D--70 21 600 zł Czuby Płn.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: zasadnym jest wykonanie schodów wraz z chodnikiem, łączącym się z ul. Poznańską. 

Koszt podniesiony do 60 000 zł

69

Sygnał od nowa - kolejny krok D--71 236 000 zł Ocena pozytywna

70

Ponikwoda - remont, rewitalizacja, 

bezpieczeństwo ul. Dożynkowa D--72 350 000 zł Ponikwoda

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków przy jednoczesnym ograniczeniu wyłącznie do prac 

związanych z oświetleniem

71

Oświetlenie ul. Pasiecznej (Tatarówka) w 

Zemborzycach D--73 350 000 zł Zemborzyce Ocena pozytywna  

72

Światełko w tunelu D--74 200 000 zł Czechów Pł.

Ocena negatywna. Zadanie będzie realizowane przez prywatnego inwestora. Realizacja zadania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego byłaby sprzeczna z jego zasadami, tj. zasadą respektowania kryterium celowości i gospodarności w 

wydatkowaniu środków publicznych (§ 4 pkt 8 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

73

Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście D--75 346 750 zł Stare Miasto Ocena pozytywna
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74

Parking ul. Koncertowa 7 D--76 300 000 zł Czechów Pd.

Ocena negatywna. Realizacja projektu spowoduje negatywne skutki społeczne dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy 

związane z likwidacją zieleni, co jest sprzeczne z zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 11 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Proponowana koncepcja wymaga 

wycięcia ok. 40 drzew.

75

Wybieg: dla czworonogów i człowieków D--77 349 860 zł Sławin Ocena pozytywna

76

Drzewa na Piłsudskiego - mniej betonu, więcej 

zieleni D--78 320 000 zł Śródmieście

Ocena negatywna. Realizacja projektu byłaby niezgodna z koncepcją tworzenia buspasów w Lublinie, ponieważ powstałaby 

przerwa w ciągu buspasów, które docelowo mają utworzyć spójny ciąg od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Lipowej (§ 

4 pkt 14 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Lublin). Ponadto realizacja projektu wymagałaby stworzenia nowej koncepcji, co powoduje, że realizacja nie jest możliwa w 

trakcie 1 roku budżetowego (§ 4 pkt 13 ww. uchwały).

77

Siłownia plenerowa z obciążeniem w Wąwozie D--79 240 000 zł Czuby Płn. Ocena pozytywna

78

Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu D--80 346 750 zł Śródmieście Ocena pozytywna

79

Ponikwoda nowe chodniki D--81 350 000 zł Ocena pozytywna

80
Plac zabaw „Wesoła Kraina” – multisensoryczny 

plac zabaw dla dzieci D--82 349 676 zł Czechów Pd. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

81

"Pomocni dla dzielnicy" - zakup samochodu 

strażackiego typu bus wraz ze sprzętem 

pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z 

siedzibą w Lublinie D--83 350 000 zł Głusk Ocena pozytywna

82

Chodnik wzdłuż Orkana D--84 321 200 zł Czuby Płn. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

83

Kalina przyjazna mieszkańcom D--85 323 155 zł Kalinowszczyzna Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

84
Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy 

Hajdów-Zadębie D--86 350 000 zł Hajdów - Zadębie Ocena pozytywna

85

Kameralny park Młodej Polski - etap I D--87 350 000 zł Czechów Pd.

Ocena negatywna. We wskazanej lokalizacji prowadzona będzie modernizacja infrastruktury ciepłowniczej Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W praktyce realizacja ścieżki byłaby możliwa dopiero po zakończeniu tej inwestycji, a 

zatem nie jest możliwa do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego (§ 4 pkt 13 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 

31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

86
Rewitalizacja skweru przy pętli autobusowej przy 

ul. Filaretów D--88 350 000 zł Czuby Pd. Ocena pozytywna

87

Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4 D--89 349 850 zł Ocena pozytywna

88
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic Bełżycka i 

Folwarczna. D--90 290 000 zł Węglin Pd. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

89
Bezpieczeństwo dla pieszych - budowa chodnika 

przy ul. H.M. Sachsów. Etap 1. D--91 349 125 zł Głusk Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

90

Plac zabaw, "Miasteczko Ruchu Drogowego" D--92 315 000 zł Głusk

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że przy ul. Masarskiej należy ustawić 3 latarnie tradycyjne, a nie hybrydowej z uwagi na 

znajdującą się w okolicy sieć oświetleniową z jednoczesną realizacją do wysokości środków. Miasteczko ruchu drogowego i 

plac zabaw możliwy do  zrealizowania do wysokości środków. Koszt podniesiony do 350 000 zł
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91
LSM - remonty chodników i schodów, skwer 

międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla 

dzieci. D--93 350 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków i jednoczesnym wyłączeniem wykonania latarni 

ogrodowych ze względu na ich zbyt wysoki koszt (ok. 75 tys. zł)

92

Remont ulicy Skautów - etap I D--94 350 000 zł Wieniawa

Ocena negatywna. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów – szacunkowy koszt to 2 mln zł. W konsekwencji realizacja 

projektu nie jest możliwa, ponieważ nieruchomości nie należą do Miasta (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z 

dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin), ponadto realizacja nie jest możliwa w trakcie 1 

roku budżetowego, co również sprzeczne jest z zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 13 ww. uchwały).

93

Wokół Sygnału D--95 350 000 zł Dziesiąta

Ocena negatywna. Projekt dotyczy nieruchomości, która posiada wyznaczonego zarządcę. Autor projektu nie dołączył 

pisemnej zgody zarządcy terenu na realizację projektu oraz jego oświadczenia o sposobie i zasadach jego planowanego 

udostępniania ogółowi mieszkańców, co jest wymagane w Budżecie Obywatelskim (§ 4 pkt 6 i 7 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

94

Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – 

miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego 

(kontynuacja) D--96 350 000 zł Węglin Płn.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem możliwości realizacji nowej ścieżki zdrowia przyczyniającej się do poprawy kondycji 

fizycznej mieszkańców, zakupu i montażu mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem oraz zakupu i montażu mini trybun 

modułowych. Zakup granulatu do uzupełnienia boiska ze sztuczną trawą jest zadaniem dzierżawcy boiska. Realizacja do 

wysokości środków.

95

Trakt pieszo-rowerowy Kryształowa -Berylowa 

ostatni etap D--97 282 500 zł Węglin Pd.

Ocena pozytywna w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Berylowej do ul. Kryształowej z zastrzeżeniem zwiększenia 

kwoty do 300 tys. zł

96

Naprawiamy Kośminek D--98 0 zł Kośminek Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 350 tys. zł

97

Oświetlenie ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie D--99 350 000 zł Hajdów - Zadębie Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

98
Czechów wreszcie równy - modernizacja ul. 

Młodej Polski, ul. Bursaki i ul. Technicznej D--100 350 000 zł Czechów Pd. Ocena pozytywna

99

Sportowy Wrotków D--101 349 000 zł Wrotków Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

100

Zielony Wrotków D--102 349 000 zł Wrotków

Ocena pozytywna  w zakresie piłkochwytu. Nasadzenia z zastrzeżeniem, że z 15 wymienionych w projekcie ulic do realizacji 

skierowane zostaną tylko trzy z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi. Koszt projektu 165 000 zł

101

Nowoczesne lekcje wychowania fizycznego w 

XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie D--103 337 000 zł Czuby Płn.

Ocena negatywna. Realizacja projektu dotyczącego doposażenia budynku szkoły nie spełnia warunku ogólnodostępności 

projektu, ponieważ z jego efektów nie będzie mógł korzystać ogół mieszkańców (§ 4 pkt 7 w zw. z § 2 pkt 4 uchwały nr 

56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Ponadto projekt 

zakłada przeprowadzenie zajęć sportowych, zaś projekt dzielnicowy musi być projektem infrastrukturalnym (§ 2 pkt 5 ww. 

uchwały).

102

Wieniawa - Bike City - miasteczko sportów 

ekstremalnych oraz rekreacji D--104 350 000 zł Wieniawa

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne możliwa jest realizacja zakresu, który 

nie wymaga "sztywnego" fundamentowania, tj. np. ścieżki o naturalnej żwirowej nawierzchni oraz elementów małej 

architektury. Zagospodarowanie terenu możliwe jest w etapach z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków.

103

Inwestycje na Kośminku D--105 350 000 zł Kośminek

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem z jednoczesnym wyłączeniem budowy zatok postojowych na ul.Pawiej z uwagi na brak 

wystarczającego miejsca do wykonania ich zgodnie z przepisami (miejsca postojowe równoległe mają wymiary 2,5 x 6 m i nie 

zmieszczą się wraz ze skosami najazdowymi). Realizacja do wysokości środków.

104

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Młodej 

Polski D--106 262 500 zł Czechów Pd.

105

Remont ul. Młodej Polski - zaczynamy! D--108 350 000 zł Czechów Pd.

Ocena pozytywna wyłącznie w zakresie wymiany nawierzchni ulicy z uwagi na wysokie koszty. Kwota zwiększona do 350 tys. 

zł. Projekty połączone pod numerem D--108 "Remont ul. Młodej Polski – zaczynamy!".
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106

Filary na Filaretów-Lubelskie Wiszące Ogrody D--109 350 000 zł Czuby Pd. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

107

Oświetlenie ulicy Pasiecznej D--110 340 200 zł Zemborzyce Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty do 350 tys. zł

108
Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. 

"Budowlani Lublin" D--111 348 200 zł Konstantynów Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

109

Budowa parkingu na samochody osobowe przy 

ZSTK Lublin dla dzielnicy "Dziesiąta" D--112 120 000 zł Dziesiąta Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 200 tys. zł

110

Siłownia na Czechowie przy Radzyńskiej- 

opracowanie projektu i budowa D--113 265 000 zł Czechów Pd.

Ocena negatywna. Założenia projektu nie są zgodne z koncepcją opracowaną w ramach Zielonego Budżetu oraz 

opracowywanym projektem wykonawczym, co uniemożliwia jego realizację (§ 4 pkt 14 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta 

Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

111

Kontynuacja projektu-siłownia na świeżym 

powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole 

Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. D--114 80 000 zł Dziesiąta Ocena pozytywna

112

Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku 

wszystkich Lublinian - etap III O--1 1 000 000 zł

Ocena negatywna. Nabrzeże pozostaje we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co uniemożliwia 

realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin).

113

Aktywny Lublin O--2 200 000 zł Ocena pozytywna

114

Warsztatownia, czyli raj dla majsterkowiczów O--3 200 000 zł Ocena pozytywna

115

Europejski Plac Młodzieży O--4 1 000 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne możliwa jest realizacja zakresu, który 

nie wymaga "sztywnego" fundamentowania, tj. np. ścieżki o naturalnej żwirowej nawierzchni oraz elementów małej 

architektury. Zagospodarowanie terenu możliwe jest w etapach z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków. Budowa 

toalety wymaga trwałego posadowienia np. na palach co generuje wysokie koszty, stąd proponuje się wersję kontenerową 

podłączoną do sieci kanalizacji sanitarnej.

116

Równa i oświetlona trasa wzdłuż Bystrzycy O--5 1 000 000 zł

Ocena negatywna. Fragment trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Bystrzycy od Mostu Kultury do ul. Piłsudskiego przebiega przez 

tereny o zróżnicowanej własności, część gruntów stanowi własność osób fizycznych, część pozostaje we władaniu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co uniemożliwia realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 

Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

117

Stare Miasto w Lublinie - "Jak cię widzą, tak cię 

piszą" O--6 1 000 000 zł Stare Miasto

Ocena negatywna. Koszt remontu elewacji szacowany jest na ok. 3 mln zł i przekracza możliwości Budżetu Obywatelskiego, 

gdzie maksymalna kwota dla projektu ogólnomiejskiego inwestycyjnego wynosi 1 mln zł (§ 5 ust. 4 pkt 1 uchwały nr 

56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). W trakcie 

opracowania jest dokumentacja na kompleksowy remont budynku Trybunału wraz z elewacją. Iluminacja elewacji powinna 

być wykonana równocześnie z pozostałymi pracami.

118
LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty 

dróg. O--7 999 999 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

119

Wybieg dla psów w dzielnicy Szerokie. O--8 290 000 zł Szerokie Ocena pozytywna

120

Tenisowy Lublin - ogólnodostępne, dwa korty 

tenisowe dla mieszkańców Lublina. O--9 923 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu oraz planowaną rozbudowę placu 

zabaw możliwa jest realizacja jednego kortu tenisowego z piłkochwytem – koszt kortu z piłkochwytem ok. 500 tys. zł.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
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121
Budowa chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Orkana O--10 999 764 zł Czuby Płn. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

122

Centrum Sportu i Rekreacji na Sławinku O--11 995 000 zł Sławinek Ocena pozytywna

123
Aniołki nie płacą za grób - społeczna opłata za 

nagrobki dzieci na cmentarzu komunalnym O--12 200 000 zł

Ocena negatywna. Utrzymanie grobów nie jest zadaniem własnym gminy, co uniemożliwia realizację projektu (§ 3 ust. 6 

uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

124

Patriotyczny Lublin - bezpłatna komunikacja 

miejska w święta państwowe O--13 60 000 zł

Ocena negatywna. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów regulowane są w formie uchwały Rady Miasta Lublin, stąd 

realizacja projektu zależna byłaby od uchwalenia nowej uchwały bądź zmiany uchwały już obowiązującej. Nie ma pewności, że 

Rada Miasta Lublin podejmie taką decyzję.

125

Kurs języka ukraińskiego - bezpłatny O--14 200 000 zł Ocena pozytywna

126

Lubelska karta biblioteczna - dostęp do 

wszystkich bibliotek w mieście O--15 5 000 zł

Ocena negatywna. System Lubelskiej Karty Miejskiej wykorzystuje inne nośniki identyfikujące użytkownika niż stosowane w 

bibliotekach. Koszty ujednolicenia systemu wszystkich lubelskich bibliotek znacznie przekroczyłaby możliwości Budżetu 

Obywatelskiego, gdzie maksymalna kwota dla projektu ogólnomiejskiego inwestycyjnego wynosi 1 mln zł (§ 5 ust. 4 pkt 1 

uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). 

Zintegrowanie bibliotek prowadzonych przez różne organy wymagałoby także długotrwałych ustaleń, ponadto nie we 

wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego funkcjonuje katalog elektroniczny. W konsekwencji 

realizacja jest niemożliwa w trakcie 1 roku budżetowego, co jest wymogiem Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 13 ww. 

uchwały).

127

Kosiarka kozia - Koza do wynajęcia - 

ekologiczne koszenie trawników na wynajem O--17 50 000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że zadanie zostanie zrealizowane w formie wypasu kóz na wyznaczonych terenach 

miejskich. W trosce o dobrostan zwierząt, będą one wypasane pod nadzorem hodowcy zwierząt, bez możliwości ich 

"wynajmowania" przez mieszkańców. Nie zostanie utworzona miejska hodowla, ponieważ byłoby to zadanie wieloletnie 

niemożliwe do zrealizowania w trakcie 1 roku budżetowego generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w 

stosunku do wartości projektu (§ 4 pkt 13 i 16 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

128
Kocie łby jak nowe - renowacja nawierzchni 

brukowanej na lubelskich ulicach O--18 1 000 000 zł Dziesiąta, Wieniawa

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że środki wystarczą na renowację ok. 150 metrów ul. Dubois oraz jednej z ulic w dzielnicy 

Dziesiąta.

129

Remont i budowa ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na 

Kośminku O--19 1 000 000 zł Kośminek

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków tylko w zakresie remontu nawierzchni ul. Wyzwolenia, tj. 

bez sięgaczy.

130
Remont schodów terenowych w rejonie budynku 

Tumidajskiego 18.Remont zatok postojowych na 

ulicy Niepodległości. O--21 1 000 000 zł Kalinowszczyzna

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że możliwy jest remont całej nawierzchni ulicy, a nie wyłącznie miejsc postojowych z 

jednoczesną realizacją do wysokości środków.

131

Śródmieście fajniejsze do życia! Mała obwodnica 

Lublina może mieć sens O--22 150 000 zł

Ocena negatywna. Analiza i ocena rozkładu ruchu drogowego na terenie miasta odbywa się na bieżąco i uwzględnia interesy 

wszystkich użytkowników dróg. Projekt wymagałby przeprowadzenia pogłębionych analiz i oceny skutków proponowanych 

rozwiązań dla ruchu na drogach, co jest sprzeczne z zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 15 uchwały nr 56/III/2019 

Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

132

Na lodowisko od września do maja O--23 1 000 000 zł Za Cukrownią

Ocena negatywna. Urządzenia obsługujące lodowisko nie są przystosowane do pracy latem. Koszty utrzymania, w tym energii 

elektrycznej, to ok. 100 tys. zł miesięczne, co stoi w sprzeczności z kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu 

środków publicznych (§ 4 pkt 8 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Lublin), biorąc pod uwagę, że z doświadczeń MOSiR wynika bardzo małe zainteresowanie 

korzystaniem z lodowiska już w marcu.

133

Wirtualny influencer Lubelski Koziołek w 3D O--24 90 500 zł Ocena pozytywna

134

Chronimy Górki Czechowskie! O--25 200 000 zł

Ocena negatywna. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd kwestii dotyczących zagospodarowania przestrzennego Miasto nie 

podejmuje działań na tym terenie.
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135

Aktywny Lublin dla Seniora O--26 200 000 zł Ocena pozytywna

136

Aktywni 60+ O--27 200 000 zł Ocena pozytywna

137

eKartka z Lublina O--28 71 500 zł Ocena pozytywna

138
Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej na 

Tatarach O--29 900 000 zł Tatary Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty do 1 mln zł

139

Park rowerowy w dolinie Czechówki O--30 1 000 000 zł Szerokie Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

140
Budowa nowych elementów infrastruktury w 

dolinie Bystrzycy (oświetlenie, zadrzewienie, 

dodatkowe ławki). O--31 1 000 000 zł Tatary

Ocena negatywna. Większość nieruchomości pozostaje we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

co uniemożliwia realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

141
Warsztaty dla Mam i Rodzin - Rodzicu nie jesteś 

sam O--32 43 580 zł Ocena pozytywna

142

Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt O--33 200 000 zł Ocena pozytywna

143
IntegracjA-RewalidacjA-KomunikacjA - 

wakacyjne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla 

dzieci z autyzmem O--34 189 500 zł Ocena pozytywna

144
Realizacja II etapu modernizacji komunikacji 

pieszej i rowerowej w wąwozie Rury:Wykonanie 

ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw 

Wąwóz LSM do wiaduktu ul.Filaretów. O--35 1 000 000 zł Czuby Płn. Ocena pozytywna

145 Rewitalizacja terenów sportowych VIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w 

Lublinie-budowa boiska wielofunkcyjnego O--36 641 000 zł Bronowice Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 1 mln zł

146

Centrum Aktywności Sportowej Akademii 

Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ O--37 999 988 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem możliwości wykonania, ze względu na koszty, wyłącznie boiska do piłki nożnej ze sztuczną 

nawierzchnią

147

Remont ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni 

przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej O--38 1 000 000 zł

Śródmieście, Stare 

Miasto

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków oraz wyłączeniem nasadzeń, które będą realizowane w 

bieżącym roku

148

Park Nadrzeczny nad Bystrzycą O--39 1 000 000 zł

Ocena negatywna. W bieżącym roku zlecone zostanie wykonanie dokumentacji w oparciu o opracowaną koncepcję Parku 

Nadrzecznego. W kolejnych latach na podstawie opracowanej dokumentacji możliwa będzie realizacja poszczególnych 

elementów Parku.

149

Mały Sportowiec O--40 200 000 zł Ocena pozytywna

150

Aktywne Pokolenie O--41 200 000 zł Ocena pozytywna

151

Duże drzewa dla miasta O--42 525 000 zł Ocena pozytywna
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152

Rozbudowa warsztatu szkółki żużlowej - Stadion 

żużlowy, Aleje Zygmuntowskie 5 O--43 1 000 000 zł Za Cukrownią

Ocena negatywna. Nieruchomość nie stanowi własności Miasta, co uniemożliwia realizację projektu (§ 4 pkt 5 uchwały nr 

56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

153

Aktywny Uczeń O--44 200 000 zł Ocena pozytywna

154

Audyt finansowy miasta O--45 100 000 zł

Ocena negatywna. Projekt jest niezgodny z uchwałą nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, jak również dubluje kompetencje kontrolne i audytorskie komórek będących w 

strukturach Urzędu, jak i instytucji zewnętrznych.

Ze środków BO realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Miasta (§ 3 ust. 6 

ww. uchwały). Katalog zadań gminy i powiatu określa odpowiednio Rozdział 2 (w szczególności art. 7 ust. 1) ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozdział 2 (w szczególności art. 4

ust. 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Katalog zadań gminy określony w ustawie jest katalogiem 

otwartym (zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, zaś w art. 7 ust. 1 wymieniono zadania 

własne gminy wskazując katalog zadań „w szczególności”), jednak nie sposób uznać, że „audyt finansowy miasta” jest 

zadaniem własnym miasta zaspokajającym zbiorowe potrzeby mieszkańców.

Warto również dodać, że cały szereg zadań wymienionych przez autora projektu (zarządzanie finansami w placówce 

oświatowej, weryfikacja deklaracji śmieciowych składanych przez mieszkańców, analiza planowanych inwestycji, 

optymalizacja działalności spółek komunalnych) jest wykonywany cyklicznie przez odpowiednie merytorycznie komórki 

działające w strukturach Urzędu Miasta Lublin. Ponadto

w ramach struktur Urzędu Miasta funkcjonują komórki odpowiedzialne za kontrolę działań podejmowanych przez 

poszczególne Biura i Wydziały – są to m.in. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego czy Wieloosobowe Stanowisko Pracy 

ds. audytu wewnętrznego. Działania Miasta oceniane są również przez niezależne od Gminy instytucje zewnętrzne takie jak: 

Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Lubelski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Urząd Zamówień 

Publicznych czy organy kontroli skarbowej. Warte podkreślenia jest przeprowadzanie corocznego badania sprawozdania 

finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. 

155
Ponikwoda - ul. Dożynkowa - remont, 

rewitalizacja, bezpieczeństwo ulicy. O--46 1 000 000 zł Ponikwoda Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że środki wystarczą wyłącznie na remont nawierzchni oraz budowę oświetlenia

156

Dolina Czechówki- sport i rekreacja O--47 736 500 zł Sławin Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty do 1 mln zł

157

Chodniki Na Dzielnicy Ponikwoda O--48 1 000 000 zł

Ocena negatywna. Ul. Dożynkowa nie posiada systemu odwodnienia, wybudowanie chodników spowodowałoby, że w dół ulicy 

spływałaby cała woda z opadów atmosferycznych.

158

Szlak Lubelskiego Koziołka w Lublinie O--49 1 000 000 zł Ocena pozytywna

159

Parkosad - drzewa owocowe w mieście O--50 995 000 zł

Opinia negatywna. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w tym miejscu zaplanowana jest droga. 

Dopuszczalne jest wykonanie zieleni izolacyjnej, przy czym drzewa owocowe nie mogą być stosowane w tej funkcji z uwagi na 

opadające owoce.

160

Zadbajmy o zwierzęta O--51 200 000 zł Ocena pozytywna

161

Renowacja boisk sportowych przy ul. 

Bursztynowej i Biedronki O--52 929 350 zł

Czuby Pd., Czuby 

Płn. Ocena pozytywna

162

Aktywizacja sportowa przedszkolaków O--53 104 000 zł Ocena pozytywna

163
Ściana płaczu - atrakcja turystyczna - Lublin 

Chasydzka Jerozolima O--54 200 000 zł Ocena pozytywna
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164

Różowa skrzyneczka w każdej szkole i urzędzie. O--55 150 000 zł

Ocena negatywna. Projekt ma charakter wieloletni i w przyszłości będzie generował koszty eksploatacji niewspółmiernie 

wysokie do jego wartości, co jest sprzeczne z zasadami Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 13 i 16 uchwały nr 56/III/2019 Rady 

Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin). Koszt zakupu i montażu 1 

skrzyneczki może wynieść ok. 100 zł. Zgodnie z projektem na jedną skrzyneczkę (zakup, montaż i wyposażenie) 

przeznaczono 300 zł. Po odliczeniu kosztów zakupu i montażu skrzyneczki pozostaje 200 zł na zakup środków higienicznych. 

Biorąc pod uwagę wskazane w projekcie usytuowanie skrzyneczek i cenę środków higienicznych, koszty uzupełnienia jej 

zawartości wystarczą na krótko. Reasumując, zakup skrzyneczek jest jednorazowy jednakże jest on związany z 

uzupełnianiem ich zawartości, a to już są koszty na lata następne.

165

Wieniawa - Bike City - miasteczko sportów 

ekstremalnych oraz rekreacji O--56 1 000 000 zł Wieniawa

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ze względu na trudne warunki gruntowo-wodne możliwa jest realizacja zakresu, który 

nie wymaga "sztywnego" fundamentowania, tj. np. ścieżki o naturalnej żwirowej nawierzchni oraz elementów małej 

architektury. Zagospodarowanie terenu możliwe jest w etapach z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków.

166

Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki 

Bystrzycy O--57 1 000 000 zł Zemborzyce

Zmiana zakresu na oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej. Projekt przeniesiony do kategorii 

dzielnicowych.

167 Kochać - jak to łatwo powiedzieć. Kochać - tylko 

to, więcej nic... O--58 200 000 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zmniejszenia kwoty do 120 tys. zł

168

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy O--59 1 000 000 zł Zemborzyce Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

169

Uporządkowanie ulicy Węglinek O--60 502 500 zł Węglin Pd.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji ulepszenia drogi do wysokości środków z jednoczesnym zwiększenie kwoty do 1 

mln zł. Wykonanie oświetlenia jest niemożliwe z uwagi na brak gruntów pozostających we własności miasta, co jest 

wymogiem Budżetu Obywatelskiego (§ 4 pkt 5 uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

170
Park Centralny na Felinie dla wszystkich w 

Lublinie O--61 1 000 000 zł Autorka wycofała projekt – nie będzie poddany pod głosowanie

171

Sport w Centrum Miasta O--62 624 500 zł Wieniawa Ocena pozytywna z zastrzeżeniem zwiększenia kwoty do 1 mln zł

172

Milion na drzewa O--63 1 000 000 zł Ocena pozytywna

173
Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet 

premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy 

mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy! O--64 200 000 zł Ocena pozytywna

174

Stop piratom drogowym i wyścigom na Jana 

Pawła II O--65 350 000 zł

Ocena negatywna. Montaż radaru prędkości nie jest zadaniem własnym gminy, co uniemożliwia realizację projektu (§ 3 ust. 6 

uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin).

175

Sterylizacje, kastracje, czipowanie psów i kotów O--66 200 000 zł Ocena pozytywna

176

Moje miasto moje powietrze-Lublin bez smogu O--67 71 000 zł Ocena pozytywna

177

Remont ul. Północnej O--68 1 000 000 zł Czechów Pd. Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji do wysokości środków

178

Licealista z indeksem O--69 200 000 zł Ocena pozytywna
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179
Boisko wielofunkcyjne dla dzielnicy "Dziesiąta" 

przy Zespole Szkół Transportowo-

Komunikacyjnych w Lublinie O--70 1 000 000 zł Dziesiąta Ocena pozytywna z zastrzeżeniem wyłączenia kompleksu szatniowego ze względu na zbyt wysoki koszt
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