Arkusz1

PROJEKTY DZIELNICOWE
D-1
D-2

D-3

NOWE PARKINGI na Dzielnicy Rury
(LSM)
300000 zł
Ulice GLINIANA, GŁĘBOKA i
300000 zł
ZACHODNIA – remont chodników.

Latarnie na os. Lipniak dokończenie oświetlenia ulic T.
Krwawicza i Lazurowej

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: niemożliwa jest realizacja miejsc w lokalizacjach:

Projekt zakłada utworzenie nowych zatok parkingowych na Osiedlu im. A. Mickiewicza, na Osiedlu im. B. Prusa (ul. - na ul. Pana Tadeusza, ponieważ powstał kompleksowy projekt dotyczący przebudowy tej ulicy i zostanie ona wykonana wraz z maksymalną ilością miejsc postojowych.
- na ul. Zana, ponieważ nie jest dopuszczane parkowanie wzdłuż ulic tak wysokiej klasy i o tak wysokim natężeniu ruchu.
Tomasza Zana), na Osiedlu im. H. Sienkiewicza i w sąsiedztwie ul. Glinianej.
Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków GLINIANA 25,27,29, chodników między budynkami
GŁĘBOKA 8 i GLINIANA 5 oraz chodników wzdłuż ul. ZACHODNIEJ.

Ocena pozytywna
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: zadanie zostanie zrealizowane do wysokości środków.

300000 zł

Projekt ma celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak. Zakres projektu
obejmuje montaż latarni w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa
Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na
nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda
Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i
bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu
drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie
wspomnianych ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne
miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).

16940 zł

Dzielnica Hajdów - Zadębie jest jedną z najbardziej pomijanych dzielnic w mieście jeżeli chodzi o dostęp do kultury i zostaje podniesiony do 20 000 zł
różnorodnej oferty kulturalnej. Oprócz szkoły nie ma tu żadnego ośrodka, który mógłby zaspakajać potrzeby
kulturalne mieszkańców dzielnicy.

Ocena pozytywna, Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-75. Koszt realizacji

D-4

Zajęcia Kulturalne Hajdów-Zadębie

Ocena pozytywna

D-5

Nowe życie podwórka Jezuicka 14

250000 zł

Projekt mający na celu zrewitalizowanie zdegradowanego podwórka przynależnego do budynku Jezuicka 14 i Rynek
13 w celu udostępnienia go dla turystów, jak również mieszkańców.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: zamiana na zatokę do parkowania równoległego.
W zakresie przejść dla pieszych - należy ograniczyć zakres prac jedynie do realizacji przejścia biało-czerwonego uzupełnionego o tzw. kocie oczka i znaki na tarczach fluorescencyjnych. Na etapie realizacji zostanie
przeanalizowana także konieczność doświetlenia przejść oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przejść. Niemożliwe jest wykonanie w tym rejonie czujników ruchu i aktywnych znaków.

D-6

Bezpieczna Ulica – aktywne
przejścia dla pieszych w drodze do
szkoły i nowe miejsca parkingowe

300000 zł

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na os. Nowy Felin. Składają się na niego dwa
kluczowe elementy: 1. budowa dwóch aktywnych przejść dla pieszych przez ul. Józefa Franczaka "Lalka", 2. budowa
ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. Witolda Urbanowicza. Pierwsza część ma na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży w drodze do Szkoły
Podstawowej nr 52 i Przedszkola nr 84. Druga część projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu na ul.
Urbanowicza, zwiększenia liczy ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i
kierowców korzystających z tej ulicy.

D-7

Przyjazny Skwer Na Węglinie
Północnym

299980 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na części działki 113/4. Lokalizacja inwestycji usytuowana jest pomiędzy
al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby. W ramach projektu zostanie: 1. zbudowany skwer wypoczynkoworekreacyjny, na którym zostaną zlokalizowane ławki stojaki rowerowe, tablica informacyjna z planem dzielnicy,
tablica ogłoszeniowa oraz kosz na śmieci, 2. wybudowana ścieżka rowerowa, 3. zbudowane i wyremontowane
chodniki, 4. wykonany i uporządkowany trawnik, 5. wytyczony i przebudowany plac parkingowy wraz ze zjazdem z
ul. Zagłoby, 6. ustawiana lampa parkowa led, 7. zainstalowany HOT SPOT, 8. ustawiona tabliczka „Opiekunie
sprzątaj po swoim psie.”

D-8

Ścieżka rowerowa na Felinie

300000 zł

Projekt zakłada budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Józefa Frańczaka „Lalka” na odcinku od
ul. Zygmunta Augusta do ul. Doświadczalnej.

300000 zł

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Puchacza dla mieszkańców oraz
potencjalnych użytkowników poprzez utwardzenie rozjeżdżonych trawników przez ułożenie płyt ażurowych od ulicy
Lotniczej do skrzyżowania z ul. Krańcową.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem możliwości wykonania do wysokości środków.

Ocena pozytywna
Ocena pozytywna, do wysokości środków.

D-9

Utworzenie miejsc parkingowych
wzdłuż ulicy Puchacza w Lublinie

D - 10

Remont ulicy Miętowej , Handlowej ,
Masarskiej
300000 zł

Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejsce z tzw. trylinki , na części ul. Miętowej i części ul. Handlowej ,które to
łączą się ze sobą. Długość ok. 200 mb x 6m szer. Wymiana starych krawężników na ul.Handlowej,Mietowej i
Masarskiej.
Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego projektu BO 2018 „Latarnie na Lipniaku” dotyczącego
oświetlenia drogowego fragmentu ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza oraz ul. F. Skubiszewskiego ze środków Rady
Dzielnicy Węglin Północny. Celem jest wykonanie oświetlenia ulic najważniejszych dla osiedla Lipniak, służących
największej ilości jego mieszkańców i gości. Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, głównie
dzieci i młodzieży szkolnej i obejmuje: - ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza, która jest najbardziej obciążona
komunikacyjnie (dojazd do szkoły, przedszkola, budowanego żłobka i gęstej zabudowy mieszkaniowej w północnej
części osiedla). - ul. F. Skubiszewskiego, która stanowi kontynuację ciągu pieszo-rowerowego od DDK Węglin
prowadzącego ulicami Lipniak i T. Krwawicza do „Zacisza” rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. F.
Skubiszewskiego, dalej w kierunku ul. Tarninowej i doliny cieku spod Konopnicy. - ul. R. Ślaskiego, która jest
całkowicie zurbanizowana.

D - 11

Latarnie na Lipniaku – kontynuacja
ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza i ul.
Feliksa Skubiszewskiego

D - 12

Kalina Rowerem - Budowa stacji
Lubelskiego Roweru Miejskiego przy
ul.Kalinowszczyzna oraz zakup i
montaż małej architektury wraz z
nasadzeniami
184485 zł

Szanowni mieszkańcy Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz wszyscy mieszkańcy miasta Lublin oddając głos na niniejszy
projekt przyczyniacie się do rozbudowy systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną w sercu
dzielnicy Kalinowszczyzna. Ułatwi to korzystanie z całego systemu i pozwoli na skrócenie drogi do najbliższej stacji
przesiadkowej. Ponadto zakupione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia roślinności w okolicy ul.
Kiwerskiego.

Tramwaj - kawiarnia w Lublinie

115000 zł

Zakup i aranżacja wagonu tramwajowego na stacjonarną kawiarnię w rejonie pętli autobusowej "osiedle Widok".
Organizacja we wnętrzu wystawy poświęcojej wielokrotnym na przestrzeni lat planom uruchomienia komunikacji
tramwajowej w Lublinie. Punkt stanie się nową atrakcją zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, którzy nie
przyzwyczajeni są do tramwajów, ponadto zachęci do poznania mniej znanych epizodów z historii miasta, a także
stanie się przyczynkiem do dyskusji na temat urochomienia w przyszłości komunikacji tramwajowej w Lublinie.

200000 zł

Malowanie rur ciepłowniczych wzdłuż ul. Ciepłej w barwy Lublina - pionowe pasy w kolory zielony, biały i czerwony.
Na kolorze białym namalowanie lubelskich koziołków. Ocieplenie wizerunku dzielnicy Za Cukrownią.

235000 zł

Projekt przewiduje doposażenie Szkoły Podstawowej nr 4 i. Adama Mickiewicza w Lublinie poprzez zakup pomocy
edukacyjnych do pracowni dydaktycznych i sprzętu multimedialnego, w szczególności serwera i nowych
komputerów, zakup tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych. W dobie
postępującego rozwoju technologicznego poleganie na przestarzałych narzędziach podczas nauki uniemożliwia
dzieciom i młodzieży właściwe zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości. Projekt ma zatem na celu zapewnienie im
powszechnie używanych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w procesie zdobywania wiedzy tak, aby zajęcia
szkolne prowadzone były w zgodzie z osiągnięciami nauki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak
wyposażona szkoła z pewnością będzie zachęcała do zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz umożliwi skuteczniejszą
naukę.

299000 zł

Ocena pozytywna,

Ocena pozytywna,

Ocena pozytywna

Ocena negatywna. Projekt nie ma oddziaływania na ruch turystyczny w Lublinie z uwagi na swoją lokalizację (osiedle Widok). Lokalizacja ta oddalona jest od atrakcji turystycznych miasta i służyć będzie wyłącznie
okolicznym mieszkańcom. Miasto nie ma planów uruchomienia także komunikacji tramwajowej. Kawiarenka to pomysł dla lokalnego przedsiębiorcy.

D - 13

Ocena negatywna: obiekt nie jest własnością Gminy Lublin.
D - 14

Malowanie rur

Ocena pozytywna: koszt podniesiony do 300 000 zł, zadanie możliwe do zrealizowania do wysokości środków.

D - 15

D - 16

D - 17

MULTIMEDIA DLA CZWÓRKI doposażenie SP4 w Lublinie w
pomoce edukacyjne i sprzęt
multimedialny do pracowni.

Schody na Szczytową

Równa Wyżynna

164210 zł

136500 zł

Wizytówka ulicy Szczytowej i osiedla Górki. Kompleksowy remont zdewastowanych obecnie schodów prowadzących
z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową ( wymiana nawierzchni, malowanie ścian, wymiana poręczy).
Ustawienie 3 latarni parkowych LED, tak aby cała długość schodów była równomiernie oświetlona.
Progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych są jawną ingerencją w podstawową właściwość drogi - równą
powierzchnię - która decyduje o jej jakości. Współczesna inżynieria ruchu oferuje szereg możliwości uspokajania
ruchu, które nie prowadzą do deformacji powierzchni drogi, a co za tym idzie - do niszczenia pojazdów. Jednym z
nich jest wzbudzania radarowym pomiarem prędkości sygnalizacja świetlna. Projekt zakłada demontaż trzech
wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Wyżynnej i w zamian budowę dwóch wzbudzanych prędkością
sygnalizacji świetlnych. Dzięki temu piesi zachowują dobry poziom bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego,
a kierowcy zyskają równą drogę (a przynajmniej wolną od nierówności sztucznie i celowo zbudowanych) i dzięki
temu nie będą niszczyć swoich pojazdów. Ponadto takie przejścia umożliwiają w przyszłości skierowanie ulicą
Wyżynną linii komunikacji miejskiej - głównym powodem, który to na razie uniemożliwia są właśnie wyniesione
przejścia dla pieszych.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: oświetlenie możliwe do wykonania częściowo ponieważ działki przylegające do schodów w górnym ich biegu są prywatne. Projekt będzie realizowany na terenie miejskim, w
miarę możliwości technicznych.

Ocena negatywna: obecnie os. Górki jest obsługiwane komunikacyjnie od strony al. Jana Pawła II ul. Filaretów i ul. Nadbystrzyckiej, które to arterie zapewniają zarówno dogodną infrastrukturę dla pojazdów
komunikacji miejskiej jak również obsługi pasażerów. Wprowadzenie postulowanej zmiany trasy wybranej linii komunikacyjnej wiązałoby się z wycofaniem jej z al. Jana Pawła II co na pewno wywoła protesty
dotychczasowych pasażerów ze względu na brak obsługi os. Skarpa. Natomiast uruchomienie nowej, dedykowanej do obsługi wskazanej ulicy linii, wiązało się będzie z dużymi kosztami obsługi. Nie jest to ponadto
projekt jednoroczny. Sygnalizacja z kolei nie pełni funkcji elementu ograniczającego prędkość. Dodatkowo sygnalizację świetlną montuje się w miejscach o dużym natężeniu pojazdów i pieszych, gdzie występują
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestników ruchu. Brak jest uzasadnienia dla montażu sygnalizowanych przejść dla pieszych na ul. Wyżynnej.

Strona 1

Arkusz1
Ocena negatywna: do realizacji projektu konieczna jest bardzo duża wycinka drzew. Do przebudowy oprócz chodnika, także infrastruktura podziemna. Szacunkowy koszt (bez szczegółowej analizy sieci
podziemnych) to ok. 400 000 zł – wykracza ponad możliwości projektu dzielnicowego.

D - 18

Dodatkowe miejsca parkingowe ul.
Legionowa

40000 zł

Trzykrotne zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez przerzucenie istniejącego chodnika i ułożenie pasa z
kostki brukowej - poprawa egzystencji mieszkańców.

300000 zł

Chciałbym zaproponować przy blokach komunalnych na ulicy Zygmunta Augusta 30,32,34 rozbudowę istniejącego,
lecz ubogiego w urządzenia placu zabaw, na którym mogłyby znaleźć się różne urządzenia do zabawy dla
mniejszych i większych dzieci. Dla mniejszych dzieci proponuję wykonanie zadaszenia piaskownicy i zamontowanie
karuzeli oraz huśtawki podwójnej dla matki z małym dzieckiem. Dla dzieci większych elementy
wspinaczkowe,większa ślizgawka i huśtawki zwykłe jak i np. bocianie gniazdo oraz domek do zabawy czy stół do
tenisa stołowego. Plac powinien być wyłożony płytami gumowanymi dla bezpieczeństwa dzieci. Plac także powinien
być wyposażony w ławki dla rodziców i opiekunów,a także w kosze na śmieci.

Ocena pozytywna

D - 19

Rozbudowa placu zabaw przy
Zygmunta Augusta 30,32,34

Ocena negatywna - teren nie należy do miasta.

D - 20

Oświetlenie zielonych terenów
między ul. Szwajcarską a ul.
Symfoniczną

46200 zł

Projekt zakłada wybudowanie oświetlenia (latarnie) na uliczce łączącej ul. Szwajcarską z ul. Symfoniczną, jest to
teren zielony rekreacyjny z mnóstwem drzew aktywnie wykorzystywany przez mieszkańców pobliskich osiedli jak
również przez uczniów pobliskiej szkoły.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.

D - 21

Remont ulic Borelowskiego i Kruka

300000 zł

D - 22

Montaż i obsługa kamer monitoringu
miejskiego w dzielnicy Felin
157500 zł

Zadanie przewiduje dokończenie remontu ul. Kruka na odcinku od ul. Krajewskiego do ul. Powstania Styczniowego
oraz remont ulicy Borelowskiego na odcinku od ul. Kruka do ul. Romanowskiego polegającego na wykonaniu nowej
nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz nawierzchni chodników. Stan techniczny ulic jest zły i wynika z
bardzo długiego okresu eksploatacji.
Przedstawiony projekt dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia. Projekt zakłada montaż i obsługę kilku Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków. Lokalizacje zostaną ustalone na etapie realizacji.
kamer monitoringu miejskiego przy placu zabaw, na parkingach oraz przy blokach komunalnych na ulicy Zygmunta
Augusta 30,32,34. Statystyki wskazują, że stworzenie sieci monitoringu miejskiego przyczynia się do wzrostu
poczucia bezpieczeństwa w okolicy instalacji kamer. Z jednej strony monitoring pomaga wykrywać sprawców
przestępstw i wykroczeń, a z drugiej zaś strony sama obecność kamer działa w sposób prewencyjny. Dzięki temu
zmniejsza się ilość przestępstw i zachowań niepożądanych, a to z kolei wpływa pozytywnie na komfort i jakość życia
mieszkańców. Realizacja tego projektu bezapelacyjnie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w
dzielnicy Felin. Na potwierdzenie słuszności tej tezy są dotychczasowe, pozytywne efekty istnienia sieci monitoringu
w innych dzielnicach naszego miasta.

Ocena pozytywna

D - 23

Remont ciągów pieszo-jezdnych
przy ul. Szmaragdowej

300000 zł

Remont powierzchni asfaltowej ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej: - sięgacz między budynkami
Szmaragdowa 46 a 36 - sięgacz między budynkami Szmaragdowa 14 a 4

297505 zł

1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Dragonów wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmuje
powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych
na kostkę brukową. Ulice, parkingi są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże
zagrożenie dla ich użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i pieszych jak również prawidłowego parkowania pojazdów.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: część drogi jest położna na prywatnych nieruchomościach. Remont zostanie zrealizowany na terenach miejskich do wysokości środków.

D - 24

Remont ulicy Dragonów wraz z
elementami zagospodarowania

Ocena pozytywna

Stacja rowerowa i siłownia na
świeżym powietrzu w Zemborzycach 265000 zł

1.Rozbudowa systemu „Lubelski Rower Miejski” poprzez budowę stacji rowerowej wyposażonej w 10 rowerów
miejskich 2.Siłownia na świeżym powietrzu 10 - elementowa z urządzeniami do kalisteniki.

D - 26

Kolorowe marzenie dzieci

Kiedy śmieje się dziecko, cały świat się śmieje” Od 1 września 2017r.w budynku Gimnazjum nr 7 im.
J.Kochanowskiego Miasto Lublin utworzyło publiczną Szkołę Podstawową nr 57 im.J.Kochanowskiego z oddziałami
dwujęzycznymi. Infrastruktura , jaka sprawdziła się przy gimnazjum, jest niewystarczająca w przypadku szkoły
podstawowej, w której większość stanowią uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Ograniczenia lokalowe
powodują, że sale świetlicowe są wypełnione uczniami. Idealnym rozwiązaniem jest budowa placu zabaw, który
zlikwidowałby ten problem. Przebywanie na placu zabaw-tak potrzebne dzieciom, wpływa nie tylko na ich sprawność
fizyczną, ale też sprzyja rozwijaniu umiejętności społecznych i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci, nawiązując kontakty
z rówieśnikami, tworzą wzajemne relacje i uczą się prawidłowych zachowań. Aktualnie dzieci muszą korzystać z
oddalonego o ok.800 m osiedlowego placu zabaw.

D - 27

Ocieplamy domy termomodernizacja
[KONSTANTYNÓW] walczy ze
smogiem

D - 28

Ocieplamy domy termomodernizacja [BRONOWICE]
walczą ze smogiem

D - 25

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: koszt realizacji 300 000 zł.

233100 zł

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 29

Ocieplamy domy termomodernizacja [KOŚMINEK]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 30

Ocieplamy domy termomodernizacja [SŁAWINEK]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 31

Ocieplamy domy termomodernizacja [PONIKWODA]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 32

Ocieplamy domy termomodernizacja [ABRAMOWICE]
walczą ze smogiem
300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 33

Ocieplamy domy termomodernizacja [TATARY]
walczą ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 34

Ocieplamy domy termomodernizacja [GŁUSK] walczy
ze smogiem
300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.
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Arkusz1
Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.
D - 35

Ocieplamy domy termomodernizacja [DZIESIĄTA]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 36

Nowe parkingi na Tatarach

300000 zł

Budowa miejsc parkingowo-postojowych w dzielnicy Tatary. Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych Ocena pozytywna
z płyt ażurowych, wkomponowanych w istniejącą zieleń (bez konieczności wycinki drzew). Lokalizacja inicjatywy
obejmuje obszar starej ulicy Łęczyńskiej.

D - 37

Zwiększenie dostępności
parkingowej przez rozbudowę
istniejących miejsc oraz stworzenie
nowych na osiedlu Bronowice.

D - 38

Zielony skwer, mini-park z ławkami i
alejkami umożliwiającymi jazdę na
wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą
autobusową na ul. Zbożowej a ul.
Skowronkową.
286000 zł

D - 39

Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie kontynuacja

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt możliwy do realizacji do wysokości środków.

300000 zł

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w
obrębie ulicy Puchacza i Drogi Męczenników Majdanka 26/24. Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w
znalezieniu ogólnodostępnych miejsc
Proponuje się zagospodarowanie nieużytkowanego obecnie terenu miejskiego i dostosowanie go do potrzeb
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – koszt zwiększony do 300 000 i projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.
mieszkańców. Mini-park byłby jedynym ogólnodostępnym terenem zielonym w tej części dzielnicy. Planuje się
wykonanie utwardzonych alejek o szerokości min. 3 m, pełniących funkcję miejsca do spacerów, komunikacji ul.
Skowronkowej z pętlą autobusową przy ul. Zbożowej oraz miejsca do jazdy na
wrotkach/rolkach/hulajnogach/dziecięcych rowerkach. Alejki i plac powinny być wykonane z asfaltu lub innego
materiału o odpowiedniej gładkości, umożliwiającej wygodną i bezpieczną jazdę na wrotkach/rolkach. Dodatkowo
planuje się rozmieszczenie ławek i koszy na śmieci. Niezbędne będzie uporządkowanie terenu i nasadzenie drzew i
krzewów. Niewielki, ciekawie wyposażony ogólnodostępny skwer z wrotkowiskiem wspaniale uzupełni przestrzeń
publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich
oraz aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody.
Kontynuacja projektu M-79 z roku zeszłego. W jego ramach udało się stworzyć dokumentację na wszystkie
Ocena pozytywna
proponowane ciągi komunikacyjne i wykonać chodnik z ulicy Siewierzan do ulicy Nałęczowskiej. Dlatego celem tego
projektu będzie wybudowanie pozostałych ciągów pieszych: 1) Od ulicy Wygon do pętli przy ulicy Wojciechowskiej 2)
Zejście z ulicy Światowida (schody) w stronę projektowanego chodnika od ulicy Wygon do pętli na Wojciechowskiej
3) Dodatkowo w projekcie przewidziano połączenie ulic Słowian oraz Biskupińskiej przez wąwóz obok budowanych
boisk sportowych. Oraz dodatkowo do wysokości środków, 4) Chodnik z ulicy Strumykowej do ulicy Wądolnej (na
przedłużeniu ulicy Morawian).

300000 zł

Projekt ma na celu utworzenie placu zabaw, na skwerze zielonym, znajdującym się za kościołem, przy ul. Wł.
Jagiełły, obok siłowni. Plac zabaw miał by być wyposażony w takie elementy jak: zadaszona piaskownica, karuzela,
huśtawki, zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe, ławki, śmietniki, itp. W starszej części felina niestety brakuje
porządnego placu zabaw. Budowa nowego placu w tym miejscu, z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość i ilość
spędzanego przez nasze dzieci wolnego czasu. Głosując na ten projekt, wspólnie możemy stworzyć naszym
pociechom dogodne warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

300000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt może być zrealizowany w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję zagospodarowania skweru.

D - 40

Plac zabaw na Felinie

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: zmiana proporcji kosztów – remont bieżni 70 000 zł, 220 000 zł oświetlenie, 10 000 zł dokumentacja.

D - 41

Remont obiektów sportowych SP16 300000 zł

Projekt będzie polegał na naprawie oraz pomalowaniu bieżni lekkoatletycznej położonej na terenie Szkoły
Podstawowej nr 16 w Lublinie oraz na wymianie oświetlenia przy pełnowymiarowym boisku ze sztuczna trawą.

Ocena pozytywna

D - 42

Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka
nożna dla najmłodszych
265000 zł

Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających na terenie dzielnicy Czechów Północny. Projekt
zakłada prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych skierowanych do uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych z dzielnicy Czechów Północny.

D - 43

Pan Cogito wchodzi na skwer
[DZIESIĄTA] - skwer przy Herberta i
Smoluchowskiego
300000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Herberta i Smoluchowskiego. Ważne są podwójne
śluzy, aby psy nie mogły wyskoczyć, (zwłaszcza, że tam jest jezdnia, i na tyle wysokie ogrodzenie, aby nie mogły
go sforsować, jakieś przeszkody

D - 44

Stawiam na CZECHÓW odpoczynek i rekreacja

300000 zł

Rozwój sportu i rekreacji na Czechowie Północnym

131400 zł

Celem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana
Twardowskiego w Lublinie, mieszczącego się przy ulicy Wajdeloty 12. W projekcie obywatelskim wystepujemy o
budowę siłowni zewnętrznej, HOT SPOTu oraz miejsca do wypoczynku dla młodzieży i mieszkańców osiedla.
Jesteśmy dużą szkołą, uczy się w niej 520 uczniów, a baza sportowa naszej szkoły ogranicza się do obiektów
zamknętych. Od września 2018 dysponujemy halą sportową, która powstała na terenie wcześniejszego boiska. Na
terenie wcześniejszego boiska powstał parking, dlatego w obecnej sytuacji nie posiadamy żadnego miejsca do
ćwiczeń fizycznych na terenie zewnętrznym szkoły. Posiadamy idealne miejsce do zbudowania 10 elementowej
siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu, HOT SPOTu oraz 4 ławek.

Ocena negatywna obszar stanowi pas drogowy, w którym nie ma możliwości zlokalizowania placu zabaw oraz wybiegu dla psów (ustawa nie przewiduje takich rozwiązań).

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: koszt pomysłów znacznie przekracza możliwość projektu dzielnicowego. Wykonane zostanie oświetlenie boiska oraz wiaty dla zawodników.
Ocena pozytywna, koszt podniesiony do 200 000 zł

D - 45

Rozbudowa bazy sportowej XXX
Liceum Ogólnokształcącego im.
księdza Jana Twardowskiego w
Lublinie

Ocena pozytywna

D - 46

Lubelskie przedszkolaki- czyste
powietrze i bezpieczny plac.

90000 zł

Lubelskie przedszkolaki chcą oddychać czystym powietrzem, A w centrum Lublina czyste ono jest niekoniecznie....
Dlatego rodzice, by w ich przyszłosc inwestiować, bardzo by chcieli im powietrze filtorwać. By czystym tlenem
oddychały dzien cały, A smog by nie niszczył płucek ich małych. Zamiast siedzieć w domu z kaszlem i katarem Niech
się uczą, bawia, urządzaja bale! Dzieciństwo jak dzień im minie za chwilę A pozostanie zdrowie i w przedszkolu
cudowne chwile. Dlatego drogi mieszkancu Lublina, Zagłosuj na nasz projekt, potrzebna jest chwila. By w lubelskich
przedszkolach było czyste powietrze, A na placu zabaw też było bezpiecznie!

300000 zł

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni kulturalnej dla dzielnicy Wrotków poprzez rewitalizację terenów zielonych i
konsultacji społecznych, dotyczące między innymi zagospodarowania działek wskazanych przez projektodawców, na których to będzie można wnieść swoje uwagi i propozycje.
budowę dzielnicowego Amfiteatru będącego miejscem animacji kulturalnej i spotkań integrujących mieszkańców
dzielnicy. Wykorzystanie potencjału różnych grup wiekowych poprzez organizację działań plenerowych m.in.
dzielnicowego teatru dla dzieci, działań dla młodzieży (street workout park), nauki gry w piłkę nożną, stworzenia
dzielnicowej gazety „głos Wrotkowa”, budowania potencjału dzielnicy w oparciu o Ludzi z Pasją – pokazujących
swoje hobby, organizację dzielnicowych Quest-ó, budowa Amfiteatru połączona z integracją i aktywizacją
mieszkańców pozwoli na uwolnienie potencjału dzielnicy i jej mieszkańców. Działania prowadzone w projekcie będą
miały oddolny charakter. Idea prowadzenia działań związanych z kulturą oraz potrzeba stworzenia przestrzeni, w
której Mieszkańcy będą mieli kontakt z kulturą powstała podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy
Wrotków.

Ocena negatywna: proponowany obszar wchodzi w obecnie przygotowywaną koncepcje budowy Parku Nadrzecznego. W wytycznych do koncepcji na działkach wskazanych przez projektodawców jest planowana
plaża osiedlowa. Lokalizacja amfiteatru koliduje z planem zaadaptowania ruin młyna wodnego na miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy. W ramach koncepcji będą przeprowadzone przez wykonawcę 2 etapy

D - 47

Spotkajmy się na Wrotkowie –
miejsce przyjazne kulturze.

Ocena negatywna: brak działek we władaniu Gminy Lublin.

D - 48

Jaśniej w Głusku - budowa
oświetlenia ulicznego

292891 zł

Projekt dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego przy ulicy Zdrowej w Lublinie. Ulica jest nieoświetlona, nie posiada
chodnika, więc ruch pieszy jest połączony z ruchem drogowym. Wykonanie oświetlenia znacząco poprawi
bezpieczeństwo pieszych poruszających się po ulicy.

300000 zł

Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców Nowego Światu i okolic. Projekt
zakłada uspokojenie ruchu na ul. Nowy Świat.

Ocena pozytywna

D - 49

Nowy Świat dla dzieci

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji to 300 000 zł.

D - 50

Strefa relaksu + doposażenie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej nr
51

294820 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni obok szkoły i stworzenie strefy relaksu. Leżaki, trampoliny
ziemne, duża ilość miejsc do siedzenia, a także nowe nasadzenia drzew i krzewów na pewno zachęcą wszystkich
uczniów do spędzania czasu w tym miejscu w przerwach pomiędzy lekcjami. Jednocześnie nowy wygląd uzyska plac
zabaw, który ma już osiem lat. Nawierzchnia oraz urządzenia zostaną odnowione, a także pojawią się dwie nowe
zabawki: lokomotywa i bocianie gniazdo.

Strona 3

Arkusz1
Ocena negatywna - brak możliwości realizacji ze względu na odległości pomiędzy skrzyżowaniami, odległości do przejść dla pieszych, lokalizację istniejących wyznaczonych miejsc postojowych, lokalizację pasów
rowerowych, likwidację pasów ruchu.

D - 51

D - 52

D - 53

Nowe miejsca parkingowe w
Śródmieściu

300000 zł

Bezpieczna droga do szkoły na
Felinie
300000 zł
Modernizacja i przebudowa placu
zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy
ul. Spokojnej 13 połączona z
realizacją projektu budowy schodów
i muru oporowego.
280000 zł

W Śródmieściu brakuje miejsc parkingowych a kilkadziesiąt nowych można łatwo wyznaczyć równolegle na jezdni!
Takie miejsca to zysk dla kierowców i mniej nielegalnego parkowania na chodnikach. Proponowane lokalizacje: a)
zmiana organizacji ruchu na jednokierunkową i wyznaczenie miejsc parkingowych na wolnym pasie: ulica Marii Curie
Skłodowskiej oraz Ofiar Katynia b) wydzielenie miejsc parkingowych z jezdni o szerokości ok. 9,0m - 2 pasy ruchu po
3,25m, pas parkowania 2,5m: ulica Ewangelicka od ul. Jasnej do ul. Żołnierzy Niepodległej, ulica Zesłańców Sybiru,
ulica Chopina od ul. Okopowej do ul. Krakowskie Przedmieście c) zamiana skrajnego pasa ruchu na miejsca
parkingowe: ulica Wodopojna, ulica Zamojska między ul. Przemysłową a Misjonarską, ulica Mościckiego
Wyniesienie czterech istniejących przejść dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 52 na
lubelskim Felinie. Rozwiązanie to zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości, co realnie zwiększy bezpieczeństwo Ocena pozytywna z zastrzeżeniem konieczności zmiany sposobów uspokojenia ruchu z przejść wyniesionych na wyniesione tarcze skrzyzowania. Będzie to rozwiązanie bezpieczniejsze i dalej idące, zapewniające
większe bezpieczeństwo uczestników ruchu.
dzieci idących do szkoły.
Istniejący obecnie plac zabaw nie spełnia standardów pod względem jakości, funkcjonalności i atrakcyjności dla
dzieci (na tak małej powierzchni ok 270 m2). Brak możliwości bezpośredniego przejścia z budynku przedszkola na
teren placu zabaw jest dodatkową trudnością dla dzieci pod względem samodzielności, samoobsługi jak i
bezpieczeństwa. Wykonanie tych dwóch zadań równocześnie jest niezbędne dla polepszenia komfortu z
użytkowania placu zabaw przez dzieci.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji to 300 000 zł.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że sprzęt zostanie przekazany do szkoły zarządzającej boiskiem.

D - 54

"Sygnał od nowa"- sprzęt do
pielęgnacji boisk piłkarskich.

D - 55

Utwardzenie placu przy ul.Miodowej 255000 zł

299900 zł

W ramach akcji "Sygnał od nowa" dzięki głosom mieszkańców udało się wygrać budżety obywatelskie w latach
poprzednich. W lipcu zakończy się budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Zemborzyckiej. Rozwój
infrastruktury sportowej wiąże się nie tylko

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: oświetlenie jest własnością PGE - nie Gminy Lublin. Do wpisanego krawężnika proponujemy dodać chodnik. Koszt realizacji należy podnieść do 300 000,00 zł.
Utwardzenie placu przy ul. Miodowej, Dz.116 Obr. 67 Ark. 1

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

D - 56

Ocieplamy domy termomodernizacja [WĘGLIN PŁD]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

D - 57

Ocieplamy domy termomodernizacja [WĘGLIN PŁN]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 58

Ocieplamy domy termomodernizacja [WROTKÓW]
walczy ze smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

D - 59

Ocieplamy domy termomodernizacja [ZA
CUKROWNIĄ] walczymy ze
smogiem

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

D - 60

Ocieplamy domy termomodernizacja [ZEMBORZYCE]
walczą ze smogiem
300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: w kwocie 300 000 zł możliwe jest wykonanie jedynie remontu ul. Namysłowskiego (jezdnia plus chodniki).

D - 61

Modernizacja ul. Namysłowskiego ,
dokończenie remontu ul Kruka od ul.
Krajewskiego do ul. Powstania
Styczniowego
299000 zł

D - 62

Położenie nawierzchni betonowoasfaltowej na części ulicy
Wólczańskiej w Lublinie

300000 zł

Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej. Projekt wykonania nawierzchni ma istotne
znaczenie dla funkcjonowania mieszkańców, gdyż znacząco poprawi komfort poruszania się po ulicy.

D - 63

Zieleń przy Niecałej

116000 zł

Projekt polega na ustawieniu donic wraz z nasadzeniem w nich berberysów w celu ożywienia/upiększenia ulicy
Niecałej.

D - 64

Wybieg dla psów przy ulicy
Węglarza.

65000 zł

Zorganizowany wybieg Naszych czworonogów to nie tylko bezpieczne miejsce to również małe ceterum społeczne.
Pierwszy taki wybieg w dzielnicy Ponikwoda.

D - 65

Remont chodnika na
ul.Lubartowskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul.Kowalską do
Al.Solidarności

Zgłaszam projekt modernizacji ul. Namysłowskiego , nawierzchnia jezdni do wymiany ,chodniki również - ulica
nieremontowana od wielu lat. Zgłaszam propozycję dokończenia remontu ul. Generała Michała Kruka od ul.
Krajewskiego do ul. Powstania Styczniowego.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków. Nie ma możliwości wykonania "mijanek" ze względu na brak miejsca.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - donice mogą zostać ustawione w miejscach z zachowaniem przepisowych odległości (0,5m od skrajni jezdni z jednoczesnym pozostawieniem min. 1,50 m wolej przestrzeni
chodnika). Ilość donic oraz szczegółowe lokalizacje na etapie realizacji.
Ocena negatywna: proponowana lokalizacja projektu to pas drogowy, w którym nie możliwe jest usytuowanie wybiegu dla psów.

Ocena pozytywna

300000 zł

Remont zaniedbanego chodnika przy ulicy Lubartowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kowalską do Alei
Solidarności. Odświeżenia części jednego z najczęściej uczęszczanych szlaków w Lublinie.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem wykonania prac do wysokości środków.

D - 66

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
PARKINGU PRZY LWOWSKIEJ 10 300000 zł

Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę parkingu przed budynkiem mieszkalnym Lwowska 10. Inicjatorem
projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, możliwości realizacji projektu do wysokości środków

D - 67

Remont chodników

300000 zł

Remont chodników przy ulicy Owocowej,Jarzębinowej oraz Śliwkowej.

231380 zł

Projekt ma na celu zaaranżowanie przestrzeni między boiskiem a Centrum Kultury Fizycznej tak, aby na miejscu
obecnego pustego betonowego placu powstała "Wolna Strefa Studenta" – przestrzeń z częścią ogrodową, bardziej
ozdobną, i użytkową, na której można byłoby urządzać spotkania na świeżym powietrzu. Zakłada również
odświeżenie Parku Akademickiego poprzez naprawę niektórych ścieżek i postawienie nowych ławek.

Ocena negatywna: teren nie jest własnością Gminy Lublin

D - 68

Wolna Strefa Studenta

Strona 4
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Ocena negatywna: Budżet Obywatelski zakłada realizację projektów na gruntach Gminy Lublin. Procedura nie dopuszcza wykupu działek.

D - 69

Wykup działki pod budowę
infrastruktury rekreacyjno-sportowej
przy Jana Pawła – Węglin
Południowy Granitowa, Onyksowa,
Kryształowa, Jaspisowa...
300000 zł

Mieszkasz przy Jana Pawła? Twój adres to Granitowa, Onyksowa, Kryształowa, Jaspisowa, Jantarowa, Koralowa,
Gęsia, Cyrkoniowa czy Berlowa? Jeśli tak, to wiesz, że brakuje tu miejskich terenów pod ogólnodostępną
infrastrukturę sportowo-rekracyjną. Siłownia na wolnym powietrzu, duży plac zabaw czy wymarzone boisko dostępne
dla wszystkich, a nie zamknięte za ogrodzeniami poszczególnych wspólnot, to marzenie nas wszystkich. Na terenie
dzielnicy poza działką pod szkołę na Berylowej, Miasto Lublin jest właścicielem trzech działek, które są w dzierżawie.
Pozostały teren to prywatne działki, na których miasto nie może inwestować. Wykupienie przez Miasto Lublin działki
to pierwszy krok do stworzenia miejskiego skweru, dużego placu zabaw czy siłowni dla osiedla, w którym mieszka 10
000 tysięcy rozrzuconych po różnych wspólnotach mieszkańców.

D - 70

Oświetlenie ulica Fiołkowa

Brakujące oświetlenie ulicy Fiołkowej przy budynkach 15,29,31,33. W czasie projektu i budowy oświetlenia na ulicy
Fiołkowej, odcinek przy w/w budynkach został pominięty. Wystarczą 2 latarnię, aby rozjaśnić ten odcinek ulicy i
parking na jego końcu. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo mieszkańców naszej ulicy.

24000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, być może trzeba będzie na tym odcinku zamontować 3 latarnie. Koszt 36 000,00 zł.
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: możliwe do wykonania są: chodnik, monitoring i przyłącze wody. Rozbudowa toru odbywa się w tym momencie, a więc należy usunąc ją z projektu.

D - 72

Rozbudowa toru rowerowego przy
ul. Tetmajera
WIENIAWA park rekreacyjnosportowy dla mieszkańców - Bike
City - miasteczko sportów
ekstremalnych

D - 73

Remont skateparku przy ul.
Rycerskiej

D - 74

Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy
Sławinek- montaż monitoringu

D - 71

300000 zł

Celem projektu jest uporządkowanie skweru przy ul. Tetmajera, zapewnienie nowych atrakcji, zapewnienie
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na skwerze.

300000 zł

Na osiedlu Wieniawa między restauracją McDonalds a Lidlem przy alei Solidarności w Lublinie pragniemy przywrócić latach koncepcję.
tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich - Bike City –
miasteczko sportów ekstremalnych.

300000 zł

Remont skateparku przy ul. Rycerskiej. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, zmiany w projekcie.

300000 zł

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest istotną cechą podnoszącą jakość życia. Życie pokazuje, że monitoring
przez służby miejskie zapobiega różnego rodzaju wykroczeniom i przestępstwom. Funkcjonowanie kamer ma
znaczenie zarówno prewencyjne jak i uspokajające mieszkańców.

210000 zł

Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Jesienną poprzez
wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie odcinek ten jest dziurawy, nie był
remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu mieszkańców, w tym pieszych.

300000 zł

zrealizowana w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Z tego powodu sugerowana jest zmiana tytułu projektu.
Zadłużenie miasta Lublina wynosi już ok. 1,45 mld zł. Tylko w 2018 roku wydatki z kasy miasta były o 86 mln zł
wyższe niż dochody. Projekt dotyczy spłaty (nadpłaty) zadłużenia (kredytu) miasta Lublin w kwocie 290 000 zł oraz
wykonania i zamontowania na budynku ratusza elektronicznego zegara długu miasta. Dzięki temu mieszkańcy będą
mieć świadomość swojego zadłużenia (bo dług miasta to tak naprawdę dług mieszkańców).

296000 zł

Projekt zakłada utworzenie, urządzenie i uporządkowanie skweru u zbiegu ulic: Orzechowej, Palmowej i Brzozowej
w Dzielnicy Ponikwoda. Obecnie teren ten jest zaniedbany i niewykorzystany (nieuporządkowana zieleń,
poprzewracane znaki przydrożne, brak jakiejkolwiek infrastruktury). Przy czym omawiane skrzyżowanie to miejsce
przez, które przebiegają "szlaki" m.in. spacerowiczów (często z pupilami) i rowerzystów. Jest swoistym
drogowskazem orientacyjnym, jak również miejscem gdzie wybierane są kierunki marszu czy podróży. Projekt
zakłada uporządkowanie zieleni (drzewo- i krzewostanu), oświetlenie skweru, oznakowanie (tabliczki kierunkowe i z
nazwą ulic) oraz uporządkowanie poboczy i skarp przy drógach dojazdowych do skweru tj: Brzozowej, Palmowej i
Orzechowej.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem należy wykonać w I etapie oczyszczenie i odwodnienie terenu. W ciągu roku możliwa jest także do wykonania dokumentacja projektowa w oparciu o przygotowaną w poprzednich

Ocena pozytywna, szczegóły zostaną uzgodnione na etapie realizacji. Projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.
Ocena pozytywna, szczegółowe lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie realizacji.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji to 300 000 zł.
D - 75

Pogodna ulica sąsiadów zachwyca

Ocena pozytywna w zakresie umieszczenia wyświetlacza elektronicznego w okolicy budynku na ul. Wieniawskiej. Spłata zadłużenia miasta nie mieści się w zadaniach własnych Gminy i nie może zostać

D - 76

D - 77

Zmniejszamy zadłużenie miasta

Utworzenie i urządzenie skweru u
zbiegu ulic Orzechowa, Palmowa ,
Brzozowa

Ocena negatywna - teren zarezerwowany jest pod pasy drogowe. Obecnie te drogi są nieurządzone. Trudno przewidzieć przyszłe rozwiązania projektowe, ale już można zaznaczyć, że na realizację projektu
zabraknie miejsca, ponieważ obecnie jest tam przejazd na 1 samochód, a docelowo będzie min. po jednym pasie ruchu w każdym kierunku plus chodniki.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami - zatoka przy przystanku Kemping zostanie wykonana przez prywatnego inwestora. W ramach BO zostanie wykonana Zatoka Marina.

D - 78

Zatoki przystankowe przy ul.
Krężnickiej, przystanek "Marina" i
"Kemping" w stronę miasta

168000 zł

Wybudowanie zatok wpłynie w sposób istotny na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ul. Krężnickiej. Obecnie
zatrzymujące się na przystankach w/w autobusy komunikacji miejskiej powoduja korki sięgające niekiedy ok 1 km.

Ocena pozytywna, z zastrzeżeniem, że projekt możliwy jest do wysokości środków.

D - 79

Modernizacja obiektów Zespołu
Szkół nr 10 w Lublinie

299970 zł

Projekt zakłada rewitalizację obiektów Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie zlokalizowanego przy ul. Biedronki 13 w
Lublinie. W roku szkolnym 2019/2020 w ZS 10 naukę rozpoczną absolwenci klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3
gimnazjów. Wymaga to respektowania potrzeb psychofizycznych uczniów, czyli stworzenia im właściwych warunków
do prawidłowego rozwoju, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do obiektów sportowych. Celami szczegółowymi
projektu są modernizacja obiektów szkolnych, w wyniku której baza szkolna poszerzy się o: -strzelnicę
wielofunkcyjną - multimedialną/pneumatyczną, -salę sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu, -dodatkowe
wyposażenia siłowni szkolnej, -dodatkowe wyposażenia do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z pierwszej pomocy.
Dodatkowo dla uczniów oraz mieszkańców Lublina przeprowadzone zostaną: -zajęcia otwarte - strzeleckie,
samoobrony, treningu personalnego i siłowego oraz pierwszej pomocy, -cykl zawodów sportowo-obronnych.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-77

D - 80

Aktywny Przedszkolak

300000 zł

Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi, skierowanych do
dzieci z przedszkoli zlokalizowanych w dzielnicy Węglin Południe. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci w wieku 2-6
lat.

D - 81

Aktywna Wieniawa

300000 zł

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, zgłoszony zostaje projekt Aktywna Wieniawa, który zakłada
realizacje zajęć sportowych w Lublinie na dzielnicy Wieniawa.

D - 82

Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły
Podstawowej nr 20 w Lublinie przy
al. J. Piłsudskiego 26

193880 zł

Projekt ma na celu wymianę zupełnie zniszczonego ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al.
J. Piłsudskiego 26. Obecny stan ogrodzenia datuje się na początek powstania szkoły tj. lata pięćdziesiąte XX wieku.

300000 zł

Projekt, który chcemy kontynuować w roku 2020, funkcjonuje w Lublinie od kilku lat i cieszy się ogromną
popularnością - obecnie z zajęć sportowo-rekreacyjnych Lublinianie korzystają regularnie. Kontunuacja
zakłada realizację treningów z instruktorami od lutego 2020 do końca listopada 2020 r. W przyszłorocznym
projekcie zrealizujemy minimum 750 bezpłatnych 45 minutowych jednostek treningowych. Zajęcia
sportowe będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o
najmłodszych, przez zajęcia fitnessu, treningu funkcjonalnego, aquaaerobicu dla osób dorosłych, aż do
szachów i gimnastyki dla osób starszych. Zajęcia będą realizowane w obiektach sportowych
zlokalizowanych w dzielnicy Za Cukrownią (obiekty MOSiR, Szkoły Podstawowej nr 20, obiekty
komercyjne spełniające wymogi prowadzenia w nich zajęć). Za udział w zajęciach nie będzie pobierana
żadna opłata.
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-79

300000 zł

Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia
odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni (15 tygodni - od lutego do czerwca) i zimowy (10 tygodni - od
października do grudnia). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w
różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako
atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi uczniowie i studenci będą mogli
podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako
bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia uczniów i studentów
mieszkających w Lublinie.

D - 83

D - 84

Aktywny Lublin

Aktywny Konstantynów

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-78
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji 250 000 zł.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-80

Strona 5

Arkusz1
Ocena pozytywna

D - 85

Sport i rekreacja dla małych i
dużych. BUDOWA SIŁOWNI NA
POWIETRZU (ul. Kasprowicza) I
PLACU ZABAW (ul. Grygowej)

294600 zł

ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ 10-ELEMENTOWEJ SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU PRZY SZKOLE
PODTAWOWEJ NR 48 NA UL. JANA KASPROWICZA 2. BUDOWĄ 7-ELEMENTOWEGO PLACU ZABAW WRAZ
Z OGRODZENIEM I ŁAWKAMI NA OSIEDLU UL. GRYGOWEJ ANTONINY, 3 ZAMONTOWANIEM 1O ŁAWEK

300000 zł

Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia
mieszkańców. Projekt zakłada: - stworzenie nowych nasadzeń zieleni wokół terenów sportowo-rekreacyjnych przy
ulicy Baśniowej; - stworzenie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ulicy Baśniowej.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem wyłączenia modernizacji boiska.
D - 86

Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek

D - 87

WYPOŻYCZALNIA ROWERU
MIEJSKIEGO PRZY SZKOLE NR 48
+ BUDOWA CHODNIKA OD
HAJDOWSKIEJ DO
ŁUSZCZOWSKIEJ
290000 zł

ZA CZYM GŁOSUJESZ ? 1. BUDOWĄ STACJI - WYPOŻYCZALNI LUBELSKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO NA
UL. JANA KASPROWICZA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 2. BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH
WZDŁUŻ UL TURYSTYCZNEJ OD TURYSTYCZNEJ NR 35 DO UL ŁUSZCZOWSKIEJ

Nasz Sławinek

Celem projektu jest realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Sławinek, które podniosą komfort i bezpieczeństwa życia
mieszkańców. Projekt zakłada modernizację drogi przy ulicy Jakuba Jasińskiego w kierunku ulicy Dzieci
Zamojszczyzny, drogi przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny w kierunku ulicy Podchorążych.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji 300 000 zł.

Ocena pozytywna

D - 88

300000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi o szacunkowej wartości 750 000 zł. Dlatego proponujemy wykonanie dokumentacji oraz wiaty przystankowej.

D - 89

D - 90

ZEMBORZYCE chodnik na ulicy
Pasiecznej (Tatarówka)

Przystanki oraz chodnik przy ul.
Dożynkowej.

294000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika o szerokości 1,2m wzdłuż całej długości ulicy Pasiecznej w Zemborzycach, w tym
na przystankach "Ku Słońcu NŻ 01 oraz 02", a także postawienie wiaty przystankowej na przystanku "Ku Słońcu NŻ
02". Ulica Pasieczna jest jedną

215000 zł

Projekt dotyczy przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Dożynkowej i zakłada - kosztem maksymalnie 215 tysięcy
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: Brak miejsca w pasie drogowym na wiaty przystankowe i wiatę rowerową. Proponujemy montaż ławek na przystankach na których ich nie ma, wzdłuż całej ulicy Dożynkowej, w
złotych: 1. Budowę zespołu przystankowego "Orzechowa" (w pobliżu ul. Orzechowej). 2. Postawienie wiaty na części
miarę technicznych możliwości ich montażu i dostępności działek miejskich.
przystanków autobusowych przy ul. Dożynkowej. 3. Ustawienie ławek na 5 przystankach przy ul. Dożynkowej. 4.
Utworzenie wiaty rowerowej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów - blisko zespołu przystankowego
"Orzechowa". 5. Dobudowanie ostatniego odcinka chodnika przy ul. Dożynkowej (od skrzyżowania z ul. Orzechową
do granicy miasta).

Ocena negatywna: we wskazanej lokalizacji projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ brak jest informacji o stanie technicznym filarów. Ponadto Miasto porozumiało się ze strażą pożarną i będzie tworzona
ścianka podobnej wielkości na ich terenie. Ścianka wolnostojąca byłaby powieleniem tego działania a dodatkowo generowałaby duże koszty utrzymania co roku, poprzez konieczność sprawowania nadzoru.

D - 91

Ścianka wspinaczkowa na świeżym
powietrzu
210000 zł

Wykonanie ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej na świeżym powietrzu o wysokości ok. 15 m o różnym kącie
nachylenia bez konieczności zadaszenia. Przygotowanie dróg różnej trudności oraz tzw. standardu, stanowiska do
wspinania się na wędkę oraz do prowadzenia.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: niemożliwe do wykonania oświetlenie hybrydowe ul. Jarmarcznej - ponieważ na drogach publicznych nie dopuszcza się oświetlenia, które może przestać działać. Dodatkowo zbyt
wąski pas drogowy, około 4m.
Ulepszenie nawierzchni ul. Dziubińskiej będzie wykonanej do wysokości środków.

D - 92

Latarnie uliczne na ul. Jarmarcznej +
nowa nawierzchnia asfaltowa na ul.
Dziubińskiej + doświetlenie "Osiedla
Grygowej"
299500 zł

Za czym głosujesz ? 1. Uzupełnienie - budowa nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Dziubińskiej od nr 1 do nr 21
oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej 2. Zakup i montaż 16 szt lamp z czujnikami ruchu przy klatkach schodowych
budynków "Osiedla Grygowa"

Kośminek - Relaks nad rzeką
Czerniejówką

150000 zł

Bezpieczny relaks w mikroklimacie doliny rzeki Czerniejówki to projekt dotyczący modernizacji istniejących placów
zabaw przy ul. Skrzynickiej i ul. Wspólnej. - montaż kamery monitoringu - dokupienie huśtawek typu "bocianie
gniazdo" - ustawienie latarni parkowej z oświetleniem LED - leżaki miejskie - stojak na rowery

70000 zł

Na działce obok przedszkola przy ul. Bohaterów Monte Cassino znajduje się piękne, trawiaste podwórko, które służy
przedszkolakom do zabaw na świeżym powietrzu. Proponujemy zbudowanie placu zabaw dla dzieci od 3 do 5 lat
wyposażonego w piaskownicę, konstrukcję do wspinania się ze zjeżdżalnią, karuzelę oraz sprężynowe bujaczki.
Niestety dzieci nie mają zbyt wielu elementów placu do zabawy a dotychczasowe zostały mocno zużyte. Na chwilę
obecną konstrukcja zjeżdżadni została naruszona (spróchniała bryła konstrukcyjna). Piaskownica jest także caly
czas zakryta. Jest to małe, kameralne przedszkole zlokalizowane w domu jednorodzinnym. Przez to dzieci bardzo
się dobrze czują, niestety brakuje wielu elementów wyposażenia.

Ocena pozytywna

D - 93

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji 300 000 zł.

D - 94

Nowy plac zabaw dla dzieci z
Przedszkola nr 15 na Sławinku

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji 300 000 zł.

D - 95

Kośminek - Bezpieczne przejścia dla
pieszych na ul. Wyzwolenia
150000 zł

Zaprojektowanie i wykonanie 3 bezpiecznych przejść przez jednię w okolicy przystanków autobusowych na ulicy
Wyzwolenia

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: wiata przystankowa możliwa jedynie przy Stokrotce. Przy ul. Hajdowskiej brak miejsca na nią przez zbyt wąski pas drogowy. Nie ma także możliwości utwardzenia pętli,
ponieważ znajduje się ona poza działkami należącymi do Gminy Lublin.

D - 96

Pętla nr 39 Zadębie + ściana
wspinaczkowa dla dzieci ul.
Grygowej + wiaty przystankowe na
ul. Turystycznej + nowa brama w
Szkole Podstawowej nr 48

290000 zł

Za czym głosujesz ? 1. Ściana wspinaczkowa na placu zabaw "Osiedle Grygowej" 2. Wiaty przystankowe sztuk 2
na ul. Turystycznej przy ul. Hajdowskiej i przy supermarkecie "stokrotka" 3. Nowa brama w Szkole Podstawowej nr
48 4. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową pętli autobusowej "Zadębie" dla linii nr 39

Ocena pozytywna

D - 97

Profesjonalne boisko do piłki
koszykowej na Węglinie
Południowym dostępne dla
wszystkich.

300000 zł

Projekt zakłada utwardzenie poliuretanem terenu o wymiarach 28m x 15m tworząc profesjonalne boisko do piłki
koszykowej, na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Dzielnicy Węglin Południowy w rejonie ulic Szczecińskiej i
Warmińskiej.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji projektu do wysokości środków

D - 98

Abramowicką bezpiecznie rowerem

300000 zł

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej.

300000 zł

Szpilkostrada to specjalna powierzchnia przyjazna kobietom na szpilkach i osobom na kółkach, np. w wózkach.
Szpilkostrada polega na wyrównaniu lub wymianie wąskiego pasa nawierzchni tak by był gładki i umożliwiał wygodne
i bezpieczne poruszanie się na szpilkach czy na kółkach (np. poprzez szlifowanie kostki i wypełniania spoin równo z
nawierzchnią). Projekt zakłada wykonanie takich szpilkostrad w obrębie Starego Miasta.

Ocena negatywna – przekracza możliwości Budżetu Obywatelskiego. Szacunkowy koszt to 1 800 000 zł.

D - 99

Szpilkostrada na Starym Mieście

D - 100

Bezpieczny chodnik na ul.
Sławinkowskiej w pobliżu ogrodu
botanicznego - etap I

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - szczegółowe rozwiązania zostaną uzgodnione na etapie realizacji.

300000 zł

Projekt zakłada budowę bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej za kwotę 300 tys. zł na najbardziej
kolizyjnym odcinku (drzewa i uzbrojenie podziemne), ale niezbędnym dla docelowej realizacji bezpiecznego
chodnika wzdłuż całej tej ulicy do al. Warszawskiej.

Strona 6

Arkusz1
Ocena pozytywna

Ścieżka rowerowa przy północnej bezpieczniej na Czechów/ Botanik/
Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia 300000 zł

Dotyczy budowy krótkiego, ale ważnego odcinka ścieżki rowerowej obok ruchliwego odcinka ul. Północnej - od ul.
Kosmowskiej do istniejącej ścieżki przy rondzie W. Pileckiego. Ścieżka o szerokości 2,5 m poprowadzona zostanie z
dala od jezdni w pasie zieleni pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności. Jej realizacja poprawi połączenia między
osiedlowe Czechowa, Sławina, Sławinka i Szerokiego i umożliwi bezpieczniejszy dojazd: m.in. do Mc Donalda, na
Sławinek, na osiedle Botanik, na Sławin (Poligonowa, Willowa, Zbożowa), do Ogrodu Botanicznego i Skansenu oraz
z zachodnich dzielnic w kierunku Śródmieścia. To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która
wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i
Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy z Lublina do Kazimierza Dolnego przez Nałęczów i kilku kilometrowa
ścieżka wzdłuż al. Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin - 2014 r.

D - 102

Park centralny na Felinie

300000 zł

I etap realizacji projektu parku na Felinie. Chciałbym, aby park w przyszłości stanowił główne miejsce odpoczynku,
rekreacji i życia lokalnego. I etap realizacji projektu parku obejmuje projekt budowlany niezbędny do dalszych prac
tj. uzborojenie działki.

D - 103

Rowerem i rolkami wygodnie nad
Bystrzycę

300000 zł

Projekt zakłada wykonanie łączników - dróg rowerowych od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy Romera 28 i
przy Nałkowskich 97. Każda będzie miała po ok. 100m długości.

D - 101

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – w ciągu 1 roku możliwe jest jedynie wykonanie projektu budowlanego, w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania oraz dokumentacji na pozostałe części.

Opinia pozytywna z zastrzeżeniem – możliwy do wykonania jest wyłącznie łącznik na wysokości Romera 28. Nałkowskich 97 znajduje się w projekcie budowy ul. Nałkowskich i będzie realizowany wraz z budową tej
drogi.

Ocena negatywna - W ramach Zielonego Budżetu trwa opracowywanie koncepcji zagospodarowania całego Wąwozu.

D - 104

BO zabawa ważna sprawa!utworzenie placu zabaw i siłowni
plenerowej przy małym wąwozie (ul.
Zana)
263500 zł

Prosimy o Państwa głosy na utworzenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w okolicy małego wąwozu.
Miejsce to jest bardzo atrakcyjne z uwagi na duże zazielenienie terenu oraz brak ulicy. W okolicy mieszka wiele
rodzin z dziećmi, dla których plac zabaw to marzenie od wielu lat - marzenie, o które od dłuższego czasu walczymy i
prosimy. Do tej pory bezskutecznie... Obecnie w tym miejscu znajduje się nieużywany, zardzewiały "plac zabaw",
który częściowo jest ogrodzony i zamknięty na kłódkę z uwagi na opłakany stan techniczny. Dorośli, żeby usiąść
przynoszą krzesła z domów. Od lat miejsce to stało się wybiegiem dla psów, a my z dziećmi jesteśmy zmuszeni
chodzić na oddalone place zabaw. Państwa głosy są nadzieją, że nasze dzieci będą miały bezpieczne i kolorowe
miejsce, gdzie będą się mogły razem bawić i integrować- takiego, którego nigdy nie miały. A siłownia niech będzie
zachętą dla wszystkich mieszkańców do dbania o zdrowie.

D - 105

AP MOTOR LUBLIN - Razem
Budujemy Przyszłość – wyposażenie
budynku klubowego.
300000 zł

Wyposażenie budynku klubowego AP Motor Lublin pozwoli młodzieży z dzielnicy śródmieście trenować w warunkach
na miarę XXI wieku. Sprzęt jaki chcemy zakupić do siłowni, sali multimedialnej oraz wyposażenia szatni klubowych
wpłynie znacząco na jakość treningu piłkarskiego.

Ocena negatywna - nie ma budynku, który można by wyposażyć. Realizacja tego projektu jest w praktyce uzależniona od przegłosowania projektu ogólnomiejskiego.

Ocena negatywna: w projekcie wskazano 2 działki - 1 działka o nieuregulowanym stanie prawnym, na drugiej obiekt się nie zmieści.

Budowa siłowni przy ulicy J.Kiepury 100000 zł

Budowa siłowni na świeżym powietrzu , przyczyniła by się do stworzenia warunków do poprawy ogólnej kondycji
fizycznej osób w każdym wieku. W wyznaczonym miejscu znajdowało by się 10 elementów siłowni do dyspozycji
mieszkańców. Różnorodność sprzętu sprawiła by , że każdy mógłby znaleźć coś dla siebie.

D - 107

Zalew Zemborzycki miejscem
wypoczynku wszystkich Lublinian

300000 zł

Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt popierasz szereg
zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten
projekt popierasz: - ustawienie miejskich leżaków na Marinie i przy Słonecznym Wrotkowie (przypominają ławki, ale
można się na nich wygodnie położyć), - budowę dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych na kilkanaście osób
(na Marinie i Dąbrowie) - wandaloodpornych, murowanych palenisk i siedzisk, - stworzenie dwóch miejsc pod
foodtracki na Marinie, - naprawę oświetlenia wzdłuż alejek na Marinie, - ustawienie dwóch obrotowych kamer
monitoringu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)

D - 108

SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW wyposażenie sal lekcyjnych oraz
świetlicy, w nowoczesne pomoce
dydaktyczne przy SP nr 31 im.
Lotników Polskich w Lublinie.

300000 zł

Projekt SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce
dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, ma na celu podniesienie standardów oraz efektywności
procesów dydaktycznych. Dostosowanie szkoły do jak najwyższych standardów, na miarę XXI wieku pozwoli
wyrównać szanse edukacyjne uczniów SP 31 w Lublinie. Zależy Nam na wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu
jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji młodzieży szkolnej.

D - 109

Inwestycje na Kośminku - m.in.
Remont szkoły, wymiana
nawierzchni, remont chodników

300000 zł

1. Remont korytarzy w szkole podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. 2. Remont nawierzchni placu przy
ulicy Dulęby. 3. Remont chodnika przy ulicy Dobrej. 4. Remont chodnika przy ulicy Wspólnej. 5. Wyłożenie kostki
brukowej przy placu zabaw przy ulicy Skrzynickiej

200000 zł

Projekt przewiduje remont chodników wzdłuż ul. Pięknej na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie.
Istniejące obecnie chodniki są w znaczący sposób zniszczone, z licznymi ubytkami, zaniżeniami oraz
popękanymi płytami chodnikowymi. Taki stan utrudnia korzystanie z chodników. Celem projektu jest
poprawa stanu technicznego chodników a tym samym uporządkowanie przestrzeni publicznej, poprawa
estetyki otoczenia, w którym żyją mieszkańcy. Realizacja projektu będzie również okazją do
uporządkowania problemu parkowania pojazdów wzdłuż ulicy.

D - 106

Ocena pozytywna – szczegóły na etapie realizacji. Projekt możliwy do zrealizowania do wysokości środków.

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji projektu do wysokości środków.

D - 110

Ulica Piękna - remont chodników

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna

D - 111

Łagiewnicką nad rzekę

300000 zł

Ulica Piękna ma również istotne znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym ponieważ zapewnia
komunikację między ul. Kunickiego a ul. Wojenną oraz dojście mieszkańców do przystanków komunikacji
miejskiej Dąbrowska 01 i Dąbrowska 02, znajdujących się przy ul. Kunickiego.
Ocena negatywna obszar stanowi pas drogowy, w którym nie można zlokalizować placu zabaw oraz wybiegu dla psów. Stosowna ustawa nie przewiduje takich rozwiązań.

D - 112

Zagospodarowanie skweru przy
skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego
i Herberta
100000 zł

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Smoluchowskiego i
Herberta. Projekt przewiduje urządzenie na skwerze wybiegu dla psów, montaż urządzeń małej architektury
ogrodowej typu ławki, urządzenia zabawowe i rekreacyjne, kosze na śmieci, kosze na odchody psów, pergole i
kwietniki itp. Potrzeba realizacji tego projektu wynika z wielu głosów mieszkańców, w szczególności osiedla im. L.
Kruczkowskiego znajdującego się po sąsiedzku, oczekujących zagospodarowania nieurządzonego i
niewykorzystanego terenu. Wybieg dla psów zapewni bezpieczne i nieuciążliwe dla innych osób wyprowadzanie
psów, zaś inne urządzenia i wyposażenie skweru zapewnią miejsce odpoczynku i spacerów dla mieszkańców
znajdującego się po sąsiedzku osiedla.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji projektu do wysokości środków.

D - 113

REWITALIZACJA STARYCH
BRONOWIC

250000 zł

D - 115

Nowe ogrodzenie dla Przedszkola Nr
33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie 261000 zł
SZKOŁA WYSOKICH LOTÓW rewitalizacja namiotu sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 31 im.
Lotników Polskich w Lublinie.
300000 zł

D - 116

Ocieplamy domy termomodernizacja [SŁAWIN] walczy
ze smogiem
300000 zł

D - 114

Projekt powstał z myślą o poprawie warunków drogowych na Bronowicach.Realizacja projektu będzie obejmować
wykonanie parkingu dla samochodów przy ul. Podlaskiej/Chełmskiej w Lublinie o powierzchni 150 m 2 oraz
wykonanie remontu ulicy Firlejowskiej o nr. 14
Nasze Przedszkole istnieje od 1962 r., imię Kubusia Puchatka zostało nadane w 2004 r. Od lat cieszy się opinią
miejsca ciepłego i przyjaznego, dzieciom oraz rodzicom, zapewniającego podopiecznym wychowanie i naukę w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji projektu do wysokości środków.

Ocena negatywna – projekt do realizacji w cyklu 2 letnim. Należy na początku wykonać ekspertyzę stanu technicznego, aby wiedzieć czy remont jest możliwy.
Zadanie obejmuje rewitalizację namiotu sportowego przy Szkole nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie. Realizacja
projektu ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć szkolnych oraz
pozaszkolnych.

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.
Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

Strona 7

Arkusz1
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem realizacji projektu do wysokości środków.
Projekt jest odpowiedzią na część palących potrzeb remontowych oraz zakupowych szkół i przedszkoli na terenie
LSM czyli dzielnicy Rury. Projekt dotyczy: - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22 w
Lublinie, - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Ignacego Rzeckiego 10 w Lublinie (na który składają się Szkoła
Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa oraz XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów), Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza ul. Wajdeloty 1 w Lublinie, - Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 36 ul. Konrada Wallenroda 4 w Lublinie, - Przedszkole nr 48 ul. Leonarda 15 w Lublinie. Niestety
placówki są niedoinwestowane (co widać na załączonych zdjęcia) ich część wyposażenie i część obiektów czy
terenów pamiętają ostatnie remonty za czasów Gierka czy nawet Gomułki.

D - 117

LSM - szkoły i przedszkola razem
dla uczniów czyli remonty, zakupy
wyposażenia, doposażenie placu
zabaw.

299999.99

D - 118

Remont ulicy Dragonów wraz z
elementami zagospodarowania

powtórzony projekt – nr D-24

D - 119

Ocieplamy domy termomodernizacja [HAJDÓW i
ZADĘBIE] walczą ze smogiem

Ocena negatywna: Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia prywatnych domów, dlatego w procedurze Budżetu Obywatelskiego nie może zostać zrealizowany.

300000 zł

Projekt zakłada dofinansowanie do ocieplenia budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, każdy inny) niezależnie od
źródła ogrzewania (także dla ogrzewających węglem). Dofinansowanie progresywne dochodzące do 90% kwoty dla
osób/gospodarstw domowych, gdzie średni miesięczny dochód jest mniejszy lub równy minimalnej krajowej pensji.

88735 zł

Celem projektu jest modernizacja przestarzałych pracowni informatycznych i bibliotecznego centrum
multimedialnego w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Chcemy wyposażyć je w
nowe komputery. Obecnie uczniowie korzystają ze sprzętu i oprogramowania, które szkoła otrzymała 13 lat temu w
ramach projektu unijnego. Komputery wyposażone są w sytem operacyjny Windows XP i Vista oraz pakiet biurowy
Office 2003. Oba te produkty straciły już wsparcie producenta i nie są udostępniane nowe aktualizacje
zabezpieczeń. Nowe pracownie komputerowe to nowe mozliwości nauki na lekcjach informatyki, w czasie zajęć
pozalekcyjnych, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas lekcji innych przedmiotów. W szkole ma
również siedzibę komisja wyborcza, która korzysta z komputerów do przesyłania danych. Modernizacja stworzy
możliwości wykorzystania pracowni i centrum multimedialnego dla potrzeb uczniów i podejmowania działań w
środowisku lokalnym.

165000 zł

Inicjatywa kulturalna o charakterze dzielnicowym, przeznaczona dla mieszkańców w każdym wieku z dzielnicy Rury
oraz innych dzielnic. Koncert ma być darmowy, artystycznie odwoływać się do dziedzictwa kulturalnego OS. LSM
oraz lubelskich artystów wywodzących się z tej części miasta takich jak Grupa Chonabibe, Junior Stress a także inni
mniej znani piosenkarze, Street`artowcy, kuglarze, animatorzy kultury. Od wczesnych godzin popołudniowych
konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży, piłkarskie mecze osiedlowe, warsztaty dla dzieci i seniorów, dmuchańce,
moduł edukacyjny (konkurs wiedzy o LSM) i na finał ok godz 19 koncert główny.

Ocena pozytywna

D - 120

Modernizacja Pracowni
Komputerowych i Centrum
Multimedialnego w Szkole
Podstawowej Nr 34 im. Kornela
Makuszyńskiego w Lublinie

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – nowy numer O-81

D - 121

L.S.M. - Lubelska Stolica Muzyki,
dzielnicowy koncert artystów
wywodzących się z OS. "LSM" dla
mieszkańców

D - 122

Rewitalizacja placu zabaw przy ul.
Głęboka 20,22,24 w Lublinie

Ocena pozytywna

183750 zł

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Głębokiej 20,22,24 w Lublinie.

Ocena negatywna - aby wykonać odwodnienie, które ma być włączone do ul. Lubelskiego Lipca 80 trzeba najpierw wykonać ul. Lubelskiego Lipca 80. Kwota niewystarczająca, znacznie przekroczy możliwość
projektu dzielnicowego.

D - 123

Odwodnienie ulicy Dzierżawnej

300000 zł

Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej od wielu lat czekają na wykonanie odwodnienia na ich dzielnicy.Sytuacja jest
szczególnie dramatyczna po intensywnych opadach gdzie ze względu na brak ujścia wody deszczowej zalewane są
posesje mieszkanców.

Ocena pozytywna

D - 124

Modernizacja nawierzchni boisk przy
ul. Husarskiej
300000 zł

D - 125

Budowa chodnika od strony
CARITASU, boczna ul. Misjonarskiej
w Lublinie z uwzględnieniem ściezki
rowerowej
189000 zł

D - 126

Remont odcinka jezdni i miejsc
parkingowych przy ul. Królowej
Jadwigi. Kontynuacja projektu M18,
IV edycji.
150000 zł

1/ Wykonanie nawierzchni polipropylenowej typu courty na dwóch boiskach położonych przy ul. Husarskiej: jedno do
tenisa i siatkówki, drugie do gry w piłkę i koszykówkę 2/ Ustawienie piłkochwytów z trzech stron boiska

Ocena pozytywna
Przebudowa chodnika od strony Caritasu, poprzez dokończenie wymiany nawierzchni na kostkę brukową z
uwzględnieniem ścieżki rowerowej, która łączyłaby się z już istniejącą. Połączenie brakujących odcinków dróg
rowerowych pozwoli mieszkańcom na poruszanie się rowerem po mieście.
ul. Królowej Jadwigi. Działka 91/2 odcinek wzdłuż segmentów garażowych przy ul. Witosa (120mb) Remont
Ocena pozytywna
nawierzchni jezdni 120 mb. oraz miejsc parkingowych między wjazdami do segmentów garażowych 390m kw.
Wskazana jezdnia została zdegradowana podczas budowy pętli autobusowo-trolejbusowej. Przejeżdżające pojazdy
wywołują hałas i drgania gruntu odczuwalne mieszkaniach. Miejsca parkingowe są zaniżone względem jezdni co
powoduje gromadzenie się wody opadowej, która nie posiada odpływu do kanalizacji deszczowej. W okresie
zimowym dochodzi do przymarzania samochodów.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - wymiana oświetlenia w pasie drogowym. Koszt 300 000 zł.

D - 127

Doświetlenie ulic: Gorczańskiej,
Świętokrzyskiej i części ul.
Zelwerowicza na osiedlu
mieszkaniowym Choiny.

150000 zł

Projekt dotyczy dostawienia dodatkowych latarń ulicznych lub wymianę lamp oświetleniowych.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt realizacji 100 000 zł.

D - 128

Budowa siłowni plenerowej

55000 zł

D-129

Remont ulicy Jaskółczej

1129800 zł

Teren zielony w obrębie budynku przy ul. Daszyńskiego 5. Budowa siłowni plenerowej polegającej na zamontowaniu
6-8 szt. urządzeń do ćwiczeń. Urządzenia przeznaczone dla różnych grup wiekowych z uwzględnieniem seniorów.
Ze względu na usytuowanie w okolicy parku Zawilcowa powstała siłownia umożliwiałaby szeroko pojętą rekreację i
aktywizację fizyczną mieszkańców.
Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont ulicy Jaskółczej połączony z budową kanalizacji deszczowej,
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - całości nie da się zrealizować w ciągu 1 roku, szacunkowy koszt ok. 2 mln ze względu na konieczność włączenia się do odległej kanalizacji. Przeniesiony do projektów
budową chodnika, miejsc parkingowych i oświetleniem. Ulica od początku nie była remontowana stąd jest w bardzo dzielnicowych – zakres to przygotowanie kompleksowej dokumentacji. Poprzedni numer – O-32
złym stanie i wymaga pilnego remontu. Ze względu na koszt i czas wykonania, przedsięwzięcie zostało podzielone
na etapy. Pierwszy etap zakłada opracowanie całościowej dokumentacji.
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OGÓLNOMIEJSKIE
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – należy wykonać koncepcję zagospodarowania wąwozu wraz z dokumentacją projektową i w kolejnych latach realizować etapami. Istnieje możliwość wykonania zejścia z ul.
Filaretów do wąwozu.

O-1

CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS
WĄWÓZ – miejsce aktywnego
wypoczynku i rekreacji - cd.

1200000 zł

Projekt jest programem etapowej koncepcji modernizacji wąwozu łączącego CZUBY i LSM celem stworzenia
atrakcyjnego miejsca dla mieszkańców obu dzielnic. Koncepcja ta zakłada etapową realizację zadań ujętych we
wcześniejszych wersjach projektu „CZUBY, LSM - łączy nas wąwóz”. Planowany zakres zadań oraz kolejność ich
realizacji ujmuje szczegółowy opis projektu.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – z projektu wyłączamy ul. Pana Tadeusza (planowana kompleksowa przebudowa ulicy);

O-2

O-3

NOWE CHODNIKI na Dzielnicy Rury
(LSM).
1200000 zł

Projekt zakłada modernizację chodników i budowę ścieżek rowerowych na Dzielnicach Rury i Wieniawa, tj. na
Osiedlu im. A. Mickiewicza, Osiedlu im. M. Konopnickiej, Osiedlu Piastowskim, Osiedlu im. H. Sienkiewicza, ulicy
Tomasza Zana, ulicy Głębokiej i ulicy Glinianej.

Remont placu Izaka Singera przy ul.
Lwowskiej
816600 zł

Celem projektu jest wyremontowanie placu Izaka Singera na ul. Lwowskiej. Remont zakłada:
- położenie nowego chodnika wraz z ławkami i koszami na śmieci
- postawienie placu zabaw i siłowni
- posadzenie nowych roślin ozdobnych, drzew i krzewów
- wykonie nowego trawnika i posprzątanie terenu
- na placu zostanie postawiony HOT SPOT
- dla rowerzystów powstanie modułowy parking rowerowy typu „U” na 10 rowerów i samoobsługowa stacja naprawy
rowerów
- cały teren będzie oświetlony latarniami LED i monitorowany

Ocena negatywna – większość terenu stanowią działki prywatne. Ponadto decyzją Rady Miasta działka przeznaczona została pod budowę pomnika Ofiar Komunizmu

Ocena negatywna – brak terenów miejskich na wykonanie zadania
Lublin. Miasto inspirowane naturą© ETAP I
Zrównoważony rozwój Lublina na obszarach cennych przyrodniczo.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej, montaż ławek i koszów na śmieci oraz stacji naprawy rowerów na ul.
Grzybowej.
Główne założenia pierwszego etapu to:
# Budowa ścieżki rowerowej
# Budowa chodnika
# Ustawienie 10 ławek i 10 koszów na śmieci
# Ustawienie 1 bezobsługowej stacji naprawy rowerów

O-4

Lublin. Miasto inspirowane naturą©
ETAP I. Zrównoważony rozwój
Lublina na obszarach cennych
przyrodniczo - ul. Grzybowa.

1056000 zł

Projekt pt. „Lublin. Miasto inspirowane naturą”dotyczy harmonijnego i zrównoważonego rozwoju ul. Grzybowej –
perełki na mapie Lublina pod kątem swoich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W przyszłości projekt będzie
mógł zostać rozszerzony na inne przestrzenie w Lublinie, które będą wpisywały się w zrównoważony rozwój i
zachowanie obszarów cennych przyrodniczo zapewniając przy tym dostęp mieszkańców do cennych, naturalnych
zasobów miasta.

300000 zł

Projekt dotyczy zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania psów i kotów włascicielskich a także sterylizacji
kotów wolno bytujących z terenu miasta.
Zabiegi sterylizacji to najlepsza i najskuteczniejsza forma zapobiegania nadpopulacji tych zwierząt a co za tym idzieich bezdomności. Czipowanie jest najskuteczniejszym sposobem szybkiego powrotu zaginionego czworonoga do
własciciela. Dotychczasowe akcje o tym charakterze cieszyły się w Lublinie ogromnym zainteresowaniem co
pozwala sądzić, że takie działanie jest dużym wsparciem dla mieszkańców ze strony samorządu.

1200000 zł

Dolina Czechówki w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego: miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe,
street workout, skatepark, ogród zmysłów. Czas na rewitalizację terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin i
stworzenie dostępnego dla wszystkich mieszkańców Lublina miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej
prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Po uporządkowaniu i
zagospodarowaniu tego obszaru powstanie park rekreacji i rozrywki, zachęcający mieszkańców Lublina i pobliskich
osiedli odwiedzających Ogród Botaniczny i Skansen do aktywności, wypoczynku, spędzania wspólnie czasu na
świeżym powietrzu

Ocena pozytywna

O-5

Sterylizacje, kastracje oraz
czipowanie psów i kotów

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: należy w ramach projektu wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego obszaru, wraz z dokumentacją projektową. Koszt 300 000.

O-6

Biegowa dolina Czechówki

Ocena pozytywna
Projekt "SZYBCY I (nie) WŚCIEKLI - LUBELSKA ĆWIARA, samochodowe wyścigi uliczne na 1/4 mili" jest
propozycją zorganizowania święta - pikniku lubelskiej motoryzacji i ulicznych równoległych wyścigów
samochodowych oraz motocyklowych wzdłuż ulicy Mełgiewskiej. Jednocześnie jest próbą przypomnienia tradycji
motoryzacyjnych i wyścigowych miasta Lublin oraz terenów dzielnic Hajdów-Zadębie i Tatary jako miejsca
związanego z lubelskim przemysłem samochodowym.

O-7

SZYBCY I (nie) WŚCIEKLI LUBELSKA ĆWIARA, piknik
motoryzacyjny i samochodowe
wyścigi uliczne na 1/4 mili

299000 zł

W ramach imprez towarzyszących zostałaby zorganizowana prezentacja dorobku motoryzacyjnego miasta Lublin i
Lubelszczyzny. Zlot miłośników pojazdów FSC Lublin marek Żuk i Lublin i innych produkowanych na terenie
zakładów Fabryki Samochodów Ciężarowych przy ulicy Mełgiewskiej. Wyścigi miałby na celu zachęcenie
mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w wyścigach, sporcie motorowym, promocję kultury motoryzacyjnej oraz
propagowanie wiedzy o technicznej i motoryzacyjnej historii zakładów naszego miasta.

Ocena negatywna – projekt bez konkretów i lokalizacji

O-8

O-9

Zielony Lublin

Sport Czubach oraz nad Zalewem
Zemborzyckim - sport to zdrowie!

291000 zł

Projekt Zielony Lublin zakłada zadbanie oraz upiększenie istniejących terenów zielonych oraz uzupełnienie
obszarów na obszarze miasta Lublin, w których brakuje zieleni miejskiej.

1200000 zł

Projekt zakłada stworzenie obiektów sportowych takich jak boiska do piłki siatkowej oraz koszykówki na otwartym
powietrzu wraz z trybunami oraz szatnią dla zawodników, toaletą a także parkingiem dla osób, które chcą amatorsko
uprawiać sport na terenie dzielnic takich Czuby Północne, Czuby Południowe oraz Zemborzyce (głównie obszarów
położonych w bliskiej okolicy, niedalekiej odległości od Zalewu Zembrzyckiego), docelowo przewidziane jest, że
obiekty będą mieć zamykane dachy na zimę. Projekt ma na celu poprzez budowę obiektów sportowych
popularyzację zdrowego trybu życia oraz ma za zadanie służyć mieszkańcom miasta, okolic, regionu, kraju a także
turystom.

Ocena negatywna - nie ma możliwości zrealizowania projektu w ciągu 1 roku. Ponadto jego koszty znacznie przekroczą możliwości budżetu obywatelskiego.

Ocena negatywna – projekt bez konkretów i lokalizacji

O - 10

Razem dbamy o zwierzęta w mieście 290000 zł

Projekt zakłada zapewnienie odpowiednich warunków życia zwierzętom w mieście tzn. psom, kotom, ptakom, etc.
poprzez zapewnienie im miejsca do zabawy, tzn. wybiegów, drabinek, karmników, dziupli, poideł, ścieżek oraz tras
do spacerów oraz wybiegania się oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu o każdej porze roku.

Cisza na Czubach

Ochrona mieszkańców przed hałasem z al. Jana PawłaII. Po otwarciu nowej części ul. Lubelskiego Lipca ′80,
estakady Krochmalna - Diamentowa, domknięciu wewnętrznej obwodnicy miasta (przedłużenie ul. Dywizjonu 303)
oraz powstaniu Dworca Metropolitalnego, aleją Jana Pawła II skierowany będzie wzmożony ruch drogowy. Już teraz
jest bardzo uciążliwa dla okolicy. Projekt zakładaochronę mieszkańców osiedli Górki i Skarpa przed hałasem
poprzez:
1. modernizację sygnalizacji świetlnej na przejściu przy przystanku "osiedle Górki" o moduł detekcji prędkości czerwone światło zapalałoby się nie tylko gdy piesi chcą przejść, ale także gdy kierowcy przekraczają dozwoloną
prędkość, co zmusioby ich do jazdy poniżej 50 km/h. Głównym powodem wzmożonego hałasu są bowiem kierowcy
jadący z nadmierną prędkością. Ponadto montaż dynamicznych tablic informacyjnych.
2. nasadzenie szpaleru krzaków lub drzew całorocznie zielonych wzdłuż południowej jezdni - jako naturalnego
ekranu dźwiękochłonnego.

Ocena negatywna – zaproponowane rozwiązania nie wpłyną na ograniczenie hałasu. Samochody hamujące i znów ruszające ten hałas nasilą.

O - 11

200000 zł
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Cieszy rozwój transportu miejskiego. Ciągle jednak brak w Lublinie korytarzy do transferu dużych potoków
pasażerów w separacji od ruchu ogólnego, od kongestii. W praktyce system taki zapewnia jedynie wydzielony
transport szynowy.

O - 12

Tramwaje w Lublinie

900000 zł

Tramwaj ma ogromne zalety urbanistyczne. To nie tylko nowy środek transportu, ale rewitalizacja przestrzeni
miejskiej, uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa niezmotoryzowanych, osób o ograniczonej mobilności, a
finalnie zmiana wizerunku miasta. Tramwaje lepiej niż autobusy i trolejbusy przyciągają pasażerów, notują 3,5 x
mniej wypadków, są odporniejsze na negatywne decyzje (łatwiej zlikwidować buspas niż torowisko).
Dlaczego nie warto czekać? Miasto jest zagęszczane. Kolejne grunty, którymi trasa mogłaby przebiegać, są
zabudowywane. Lublin drastycznie się wyludnia. Tramwaj jest podniesieniem prestiżu miasta, komfortu i jakości
życia, mógłby pomóc przeciwdziałać depopulacji. Jego wprowadzenie to proces kilkuletni.

300000 zł

Projekt zakłada stworzenie w 4 dzielnicach Sławin, Czechów Pd, Rury i Hajdów-Zadębie - Domów Kultury
Przestrzeni. Są to dzielnice z dużymi brakami lub niewystarczającym dostępem do kultury. Domy Kultury Przestrzeni
będą miały w swojej ofercie liczne spotkania, warsztaty, wykłady. Bedzie w nich: teatr, muzyka i plastyka. Celem
głównym będzie edukacja mieszkańców w zakresie kultury przestrzeni, wypracowanie z nimi sposobów poprawy
jakości życia, tak aby wszysktim się dobrze żyło. Oferta będzie dla wszystkich grup wiekowych. Program będzie
tworzony w oparciu o patrycypację - współtworzenie przez mieszkańców. Tematy: ekologia, miejsca do uprawiania
sportu, zieleń, projektowanie przestrzeni, design, historia dzielnic, nowe technologie, jakość życia, społeczeństwo
obywatelskie, sztuka.

1200000 zł

Projekt jest drugim etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w
ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego przy ul.
Słowicze 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie
profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi
warunki uprawiania sportu, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy
Bronowice oraz w dzielnicach sąsiadujących. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 podjęta zostanie inwestycja
dotycząca m.in. budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, instalacji sztucznego oświetlenia oraz nowej
trybuny czy infrastruktury lekko atletycznej.

Ocena negatywna- W żadnym z dokumentów strategicznych przyjętych przez Gminę Lublin np. Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego – Plan Transportowy czy Plan Elektromobilności, jak również
w dokumentach operacyjnych tj. studia wykonalności do konkretnych projektów inwestycyjnych nie założono uruchomienia tramwaju. W chwili obecnej Gmina Lublin w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej realizuje projekty związane z rozbudową sieci trolejbusowej oraz uruchomieniem systemu autobusu elektrycznego wraz z zakupami pojazdów przeznaczonych do ich obsługi. Dodatkowo
planowana jest modernizacja wybranych przystanków końcowych lub budowa nowych pętli komunikacyjnych przystosowanych m.in. do obsługi autobusów elektrycznych (np. pętla os. Poręba, Zbożowa czy nowa
pętla przy ul. Choiny czy Żeglarskiej). Równocześnie wraz z modernizacją kolejnych ulic planowane jest utworzenia na nich wydzielonych pasów dla pojazdów komunikacji miejskiej „Buspasów”. Nowe korytarze dla
autobusów i trolejbusów planowane są m.in. wzdłuż Al. Racławickich czy Drogi Męczenników Majdanka.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że w ramach lubelskiej komunikacji miejskiej funkcjonują obecnie dwa podsystemy komunikacyjne: autobusowy i trolejbusowy oraz planowane jest uruchomienie autobusów
elektrycznych wraz z budową dla nich odpowiedniej infrastruktury, ZTM w Lublinie uważa w chwili obecnej za niezasadne angażowanie środków z budżetu miasta Lublin na prace przy utworzeniu kolejnego systemu
komunikacyjnego – tramwajowego bez zabezpieczenia finansowego ewentualnej realizacji projektu.

Ocena pozytywna

O - 13

Kultura się liczy! - Domy Kultury
Przestrzeni

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – niemożliwa jest budowa boiska, ponieważ jego szacunkowy koszt to – 1,5 mln. W ramach budżetu obywatelskiego możliwe jest wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i
postawienie ławek.
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Centrum Aktywności Sportowej
Bronowice /etap 2/

Ocena pozytywna
I. Osiedle ,,Łęgi” - (działka nr 5/12 obr. 30 ark 11 oraz działka nr 5/14 obr. 30 ark 11)
Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Bocianiej, parkingu na jej zakończeniu oraz dwóch
zatok parkingowych wzdłuż ulicy o łącznej powierzchni ok. 3 656 m2.
II. Osiedle ,,Skarpa” – ( działka nr 49/24 obr. 30 ark. 6)
Remont nawierzchni asfaltowej chodników przy ulicy Uśmiechu na powierzchni ok.470 m2
Remont będzie polegać na wymianie obrzeży i krawężników oraz wykonaniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni z
kostki brukowej.
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Remont nawierzchni drogowych ul.
Bocianiej i ul. Szafirowej w
Osiedlach Łęgi i Poręba oraz
chodników w obrębie ul. Uśmiechu w
Osiedlu Skarpa.
1200000 zł

III. Osiedle ,,Poręba” – (działka nr 104/9 ark 9 obr. 27)
Projekt dotyczy remontu nawierzchni asfaltowej fragmentu ul. Szafirowej o pow. 800 m2
W/w ulice, parkingi oraz chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże
zagrożenie dla ich użytkowników.

Opinia pozytywna z zastrzeżeniami:
- bez przebudowy przejścia dla pieszych na ul. Obywatelskiej – obecnie za pomocą linii poziomych jest zaznaczony obszar wyłączony z ruchu. Za parkowanie w tym miejscu grozi mandat.
- bez likwidacji zatoki autobusowej ul. Nadbystrzyckiej przy budynku Politechniki Lubelskiej - likwidacja zatok nie spowoduje skrócenia długości przejść dla pieszych gdyż są one zlokalizowane poza zatokami.
Dodatkowo powstawałyby jeszcze większe korki niż obecnie.
- bez likwidacji jednego pasa ruchu ogólnego i zastąpienie go albo BUS-pasem z dopuszczeniem ruchu rowerowego, albo samego pasa rowerowego - wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej po stronie osiedli Prusa i Skarpa
jest wybudowana ścieżka rowerowa. Dodatkowo w chwili obecnej opracowywany jest w projekt uspokojenia ruchu na ul. Nadbystrzyckiej. Ponadto wydzielenie jednego pasa jako BUSPASA spowoduje znaczne
zatory na tej ulicy, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań z ulicami Brzeskiej/wigilijnej i Romantycznej, gdzie nie ma wydzielonych pasów dla relacji skrętnych.
- na ul. Pięknej słupki mogą zostać zamontowane po jednej stronie chodnika, tam gdzie jest on szerszy. Nie ma natomiast fizycznie miejsca na wydzielenie pasa do parkowania na jezdni. - Wysepka/azyl dla
pieszych Skrzyżowanie Kunickiego i Kraszewskiego możliwe, ale konieczne będzie poszerzenie ulicy, przebudowa trakcji trolejbusowej i innej infrastruktury - koszt ok. 150 000,00 zł
- Skrzyżowanie Krochmalna - Diamentowa jeszcze nie zakończone zadanie, objęte gwarancją oraz dofinansowaniem unijnym, dodatkowo budowa łącznika, zmiana organizacji ruchu w przedmiotowym miejscu i
planowana budowa Lubelskiego Lipca 80 - brak zasadności. - Zmniejszenie liczby pasów ruchu na Kunickiego wymagałaby -brak zgody, konieczna kompleksowej przebudowy tego odcinka, ale nie ma finansowej
Lubelskie ulice są niebezpieczne, świadczą o tym statystyki oraz ludzkie odczucia. Kolejne osoby giną na
możliwości wykonania tego w ramach BO.
przejściach dla pieszych. Pod każdym artykułem o jeździe rowerem po ulicach Lublina są dziesiątki komentarzy o
- bez progów wyspowych na ul. Poligonowej - za duże prędkości a co za tym idzie ew. skutki niewłaściwego najechania na próg. Na ulicy Boh. Września (bo to o nią chyba chodzi) Urząd Miasta będzie poszukiwał
strachu jaki towarzyszy jeździe ulicą. Lubelskie ulice zdominowane są przez kierowców aut, którzy przekraczają
prędkość oraz nie dostosowują swojego stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Ulice są dla ludzi, powinny innych rozwiązań.
być spokojne i bezpieczne - te, które nie są małą i dużą obwodnicą powinny być uspokajane poprzez infrastrukturę. - w ramach Budżetu Obywatelskiego nie ma możliwości wprowadzenia dodatku dla pracowników i pracownic Urzędu Miasta Lublin za dojazd rowerem do pracy – nie jest to zadanie gminy
- nie ma miejsca na wyznaczenie BUS-pasów na ul. Kunickiego
Nazwa projektu to jednocześnie nazwa holenderskiej organizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego
- Bilety okresowe dla pracowników i pracownic ZDiM oraz WZRDiM oraz prezydium miasta – pracownicy ZDM oraz Urzędu Miasta dysponują jedynie kilkoma samochodami do służbowej dyspozycji. Większość osób
"Stop de Kindermoord". Organizacja powstała m.in. po tym jak jeden z założycieli pochował swoją córkę - ofiarę
korzysta ze służbowych biletów zbiorowej komunikacji miejskiej.
wypadku drogowego.
- Dodatkowe etaty w Straży Miejskiej – nie ma możliwości w ramach BO, ponieważ jest to zadanie wieloletnie oraz celem BO nie jest zatrudnianie ludzi.
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Stop mordowaniu dzieci

1200000 zł

>>Organizacja miała "spróbować przełamać apatię, z jaką Holendrzy akceptują codzienną rzeź dzieci na
drogach".<<
>>Rodzice małych ofiar i zaniepokojeni rodzice potencjalnych ofiar: połączmy się.<<

Ocena negatywna. Biorąc pod uwagę zapisy regulaminu stanowiące, że projekty muszą respektować kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych oraz ich realizacja musi uwzględniać
zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów opiniuję projekt negatywnie. Realizacja proponowanego badania nie
dostarczy wiedzy niezbędnej do realizacji usług dla mieszkańców. Badanie to jest relatywnie drogim narzędziem i powinno być prowadzone tylko i wyłącznie w celu pozyskania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań
miasta. Autor stawia tezę o niskiej frekwencji w referendum i chce badań jej przyczynę. Należy zwrócić uwagę, że tak samo uprawniona jest opinia, że frekwencja była wysoka, analizując aktywność obywateli i
obywatelek w referendach. Biorąc pod uwagę, że referendum lokalne jest jednostkowym wydarzeniem w historii miasta Lublin i bardzo rzadko po nie sięga się i ciężko przewidzieć termin jakiegokolwiek ponownego
referendum, prowadzenie badań społecznych w tym zakresie ze środków publicznych jest niegospodarnością i bezcelowe.
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Dlaczego Pan/Pani nie wziął/wzięła
udziału w referendum? [ANKIETA]

60000 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie badania społecznego na temat powodów absencji w referendum 7 kwietnia w
Lublinie.
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Klub Mahjong

1200000 zł

Pierwszy klub do gry w mahjonga.

1200000 zł

Projekt zakłada rozbudowę i unowocześnienie obecnego placu zabaw dla dzieci łącznie z jego ogrodzeniem i
monitoringiem (dostawienie nowych i atrakcyjnych urządzeń do zabawy dla dzieci). Celem jest powstanie dużego i
atrakcyjnego placu zabaw, skupiającego dzieci z całej dzielnicy Tatary oraz innych dzielnic Lublina (w tym dzielnic
sąsiadujących).
Inwestycja obejmuje jednocześnie rewitalizację skwerku tj. wykonanie ogrodzenia oddzielającego skwer od torów
kolejowych, wymianę infrastruktury pieszej (alejki), wykonanie Muszli Koncertowej oraz przyłącza energetycznego
wraz z instalacją monitorującą skwer.

Ocena negatywna: brak szczegółów uniemożliwia ocenę
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że zamiast muszli koncertowej altanka.
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Najfajniejszy plac dla dzieci na
Tatarach - Modernizacja placu
zabaw przy ul. Gospodarczej 5

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: na etapie realizacji zostanie przeprowadzona analiza przejść w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a elementy bezpieczeństwa ustalone po niej.
W Lublinie jest wiele przejść dla pieszych, na których jest niebezpiecznie. Przejścia bywają źle oświetlone, słabo
oznakowane, a kierowcy jeżdżą szybko. Pieszy często nie ma szans. Na przejściach zdarzają się wypadki, nawet
śmiertelne. Przejście na al. Witosa to niechlubny przykład. Mieszkańcy od lat próbują zwrócić uwagę na problem w
tym miejscu. Niestety bezskutecznie.
Ten projekt próbuje to zmienić. Chociaż o drobinę.
Zostało wyznaczonych siedem miejsc które koniecznie wymagają naprawy:
al. Witosa - na przeciwko biurowców
Jana Pawła II - przy przystanku obok Lidla i przy ogródkach działkowych
Zana - Leclerc oraz przy ul. Wallenroda
Filaretów - przy ul. Radości
Nadbystrzycka - przy ul. Brzeskiej
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Bezpieczne przejścia dla pieszych

1099050 zł

Zakres prac:
- Specjalne latarnie ze światłem skierowanym na pieszego stojącego przed przejściem
- Czujniki ruchu na znakach
- "Kocie oczka" czyli światełka na jezdni sprzężone z czujnikiem ruchu
- Odblaskowe znaki (D6) z obu stron jezdni
- Czerwona antypoślizgowa nawierzchnia

Strona 10

Arkusz1
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem -na ul. Lubomelskiej nie ma miejsca na stworzenie pasa rowerowego. Na pozostałym odcinku realizacja zadania wymaga przebudowy skrzyżowania i przeprogramowania dwóch
sygnalizacji świetlnych, co przekracza możliwości budżetu obywatelskiego. Prawdopodobnie konieczne będzie także pozyskanie dodatkowego ternu na realizację zadania. Teren dotyczący zakresu zadania ul.
Infrastruktury rowerowej coraz więcej, jednak wciąż wyzwaniem jest dostanie się z północnego Lublina do Centrum. Lubartowskiej objęty jest do dnia dzisiejszego umową z prywatnym inwestorem.
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Lublin Przyjazny Rowerzystom

1200000 zł

Postulujemy wykonanie:
- trasy rowerowej na ul. Lubomelskiej, co pozwoli połączyć drogę rowerową na ul. Kompozytorów Polskich z
Centrum,
- wykonanie pasów rowerowych na ul. Lubartowskiej pomiędzy ul. Bajkowskiego a al. Tysiąclecia oraz uspokojenie
ruchu na pozostałym odcinku ul. Lubartowskiej, co pozwoli bezpiecznie poruszać się tam rowerem i zmieni charakter
ulicy z tranzytowej na lokalną. Uspokojenie ruchu będzie polegało na wyznaczeniu naprzemiennie zatok
parkingowych oraz wykonaniu azyli na przejściach dla pieszych.

1200000 zł

W jak fatalnym stanie jest ulica Konrada Wallenroda w Lublinie wiedzą wszyscy, którzy z niej korzystają. W
podobnym tragicznym stanie są chodniki czy parkingi znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Niniejszy projekt zakłada dofinansowanie kwotą 1 170 000 zł przebudowy całej ulicy lub jednego z jej etapów,
przebudowa obejmuje zarówno drogę jak i chodniki czy miejsca parkingowe znajdujące się przy tej ulicy. Projekt
również dotyczy sfinansowania zmian projektowych kwotą 30 000 zł zwiększających liczbę miejsc parkingowych przy
tej ulicy względem tych już zaprojektowanych, których liczba jest mniejsza od liczby miejsc parkingowych
znajdujących się aktualnie przy ulicy Konrada Wallenroda.
Katastrofalny stan tej ulicy, chodników i parkingów dokumentują załączone zdjęcia.

Skrzyżowanie Nowy Plac Targowy - opinia negatywna - brak potrzeby wykonywania azylu, ponieważ występuje tu przekrój jednojezdniowy.
Miejsca postojowe przy przystanku Probostwo 02 w połowie na jezdni w połowie na chodnikach - opinia negatywna - konieczność zachowania płynności ruchu.
Miejsca postojowe na jezdni Lubartowska na odcinku od Ruskiej do Unickiej - opinia pozytywna - szczegółowe rozwiązania na etapie realizacji.
Koszt zmniejszony do 350 000 zł
Ocena negatywna - koszt realizacji przebudowy ul. K. Wallenroda wynosi około 8 000 000,00 zł. Nie można zrealizowaćprojektu etapami, ponieważ w tym wypadku konieczna jest kompleksowa przebudowa.
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LSM - Pora na Wallenroda czyli
dofinansowanie remontu i
przebudowy ulicy wraz ze
zwiększeniem liczby miejsc
parkingowych.

Ocena pozytywna
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Śmietniki i stojaki na rowery brakuje nam ich w Lublinie.

342900 zł

Projekt ma na celu zwiększenie liczby pojemników na odpady oraz stojaków na rowery w całym mieście. "Śmietniki i
stojaki na rowery - brakuje nam ich w Lublinie" to pro-ekologiczna inwestycja zakładająca powstanie aż 270 szt.
nowych pojemników na odpady z regularnym opróżnieniem w miejscach gdzie ich nie ma i gdzie są najbardziej
potrzebne. Dodatkowo w ramach inicjatywy powstanie także w miejscach gdzie ich potrzeba 27 szt. stojaków na
rowery zachęcających do rezygnacji z dojazdu samochodem do centrum, a korzystania z takiej formy komunikacji.

Ocena negatywna – projekt zakłada promocję terenu prywatnego
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Górki Czechowskie - wszechstronny
teren odpoczynku i rekreacji
250000 zł

Projekt zakłada organizację szeregu wydarzeń w przestrzeniach miasta na temat unikalności Górek Czechowskich.
Górki Czechowskie są bardzo ważnym terenem pod względem przyrodniczym. To cenny teren odpoczynku i
rekreacji lublinianek i lublinian.
Górki Czechowskie to niezbędny klin napowietrzający - pomaga nam walczyć ze smogiem.

Ocena pozytywna
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Rozwijamy Lubelski FUTSAL!
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Rowerem na Politechnikę Lubelską budowa drogi rowerowej na ul. Zana
(etap I)
1200000 zł

165000 zł

Projekt „Rozwijamy Lubelski FUTSAL” ma na celu promocję i rozwój odmiany piłki nożnej na hali – Futsalu. Bardzo
efektownej i widowiskowej dyscypliny sportu. Dyscyplina ta w ostatnich latach zyskuje na popularności. Warto więc
wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańcom miasta Lublin. Nasze miasto ma 2 drużyny reprezentujące
je na szczeblu PZPN w tej dyscyplinie. Należy stworzyć podstawy rozwoju tej dyscypliny. Projekt oparty będzie o 4
filary związane bezpośrednio z promocją i rozwojem Futsalu:
I Filar: Promocja i informacja o tej dyscyplinie
II Filar: Rozgrywki dla mieszkańców – Lubelska Liga Futsalu, Puchar Lublina w Futsalu
III Filar: Wsparcie dla klubów futsalowych
IV Filar: Szkolenie i kształcenie
Studenci Politechniki Lubelskiej zasługują na wygodną i bezpieczną drogę rowerową wzdłuż ul. Zana. Ze statystyk
Lubelskiego Roweru Miejskiego wynika, że jest to najpopularniejsza relacja w Lublinie!
W pierwszym etapie projekt zakłada wybudowanie drogi rowerowej na ul. Zana od ul. Nadbystrzyckiej do ul.
Filaretów.

Ocena pozytywna

Ocena negatywna – Projektu dubluje działanie Gminy "rowerowa wiosna".
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Aktywny uczeń

Rowerowe połączenie wschodnich
dzielnic Lublina z centrum

300000 zł

Wszyscy chcemy aby młodzież była zdrowa i wysportowana. Nie każdy jednak lubi się męczyć, niezależnie czy są to
sporty indywidualne czy zespołowe. Dlatego chcemy by uczniowie lubelskich szkół dostali okazję do częstej i
przyjemnej aktywności. Zachęćmy ich do aktywnego docierania do szkół: rowerem, hulajnogą, na rolkach!

1200000 zł

Bezpieczne, rowerowe połączenie pomiędzy wschodnimi dzielnicami Lublina (Bronowice, Kośminek, Felin), a
centrum miasta poprzez uzupełnienie brakujących fragmentów drogi rowerowej biegnącej wzdłuż Drogi
Męczenników Majdanka.

Ocena negatywna:
- odcinek Krańcowa-Lotnicza - ścieżka zostanie wykonana przez zarządcę sieci, po jej renowacji (MPWiK),
- odcinek Wrońska-Łęczyńska - ze względu na brak terenu i jego ukształtowanie oraz występowanie słupów trakcyjnych w chodniku (brak możliwości utrzymania skrajni dla rowerzystów).
- Ścieżka wzdłuż Fabrycznej - zbyt wysoka kwota, konieczna przebudowa całego skrzyżowania przekraczająca 1 200 000,00 zł.
Ocena pozytywna – zmiana tytułu „Znajdź chwilę dla siebie - treningi dzieci z rodzicami – wspólna zabawa”
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Sygnał - treningi dzieci z rodzicami –
wspólna zabawa
53680 zł

Jeśli nie masz pomysłu co zrobić z wolnym czasem a chciałbyś go spędzić aktywnie, na sportowo i rodzinnie
zapraszamy do zagłosowania na projekt, który spełni twoje oczekiwania. Zapraszamy na wspólne treningi dzieci z
rodzicami.

Ocena pozytywna
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Mieszkania dla Lublinian

O - 31

Nowa kuchnia na piątkę w Szkole
Podstawowej nr 5.

1200000 zł

Projekt zakłada zwiększenie nakładów na remonty mieszkań w zasobie gminy w celu szybszego oddania ich
oczekującym lubliniankom i lublinianom.

Ocena pozytywna
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Remont ulicy Jaskółczej

1200000 zł

Projekt obejmuje kompleksowy remont pomieszczeń kuchni szkolnej z wraz z ich wyposażeniem.

1129800 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont ulicy Jaskółczej połączony z budową kanalizacji deszczowej,
budową chodnika, miejsc parkingowych i oświetleniem. Ulica od początku nie była remontowana stąd jest w bardzo
złym stanie i wymaga pilnego remontu. Ze względu na koszt i czas wykonania, przedsięwzięcie zostało podzielone
na etapy. Pierwszy etap zakłada opracowanie całościowej dokumentacji.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - całości nie da się zrealizować w ciągu 1 roku, szacunkowy koszt ok. 2 mln ze względu na konieczność włączenia się do odległej kanalizacji. Przeniesiony do projektów
dzielnicowych – zakres to przygotowanie kompleksowej dokumentacji. Nowy numer – D-129

Ocena negatywna - projekt nie został uzgodniony z dyrektorami placówek. Brak ich zgody uniemożliwia realizację projektu.
W ramach projektu zostaną wykonane inwestycje w oświacie, głównie w dzielnicy Czechów, planuje się wykonanie
następujących zadań:
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Inwestycje w oświacie. Inwestycje na
Czechowie.
1200000 zł

1. budowę nowych placów zabaw przy: Przedszkolu nr 2 (ul. Lawinowa), Przedszkolu nr 56 (ul. Kurantowa),
Przedszkolu nr 58 (ul. Radzyńska), Przedszkolu nr 70 (ul. Smyczkowa), Przedszkolu nr 75 (ul. Żelazowej Woli),
Przedszkolu nr 76 (ul. Paderewskiego) oraz Żłobku nr 7 (ul. Braci Wieniawskich),
2. remont elewacji budynków: Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 56, Przedszkola nr 58, Przedszkola nr 70,
3. remont oświetlenia zewnętrznego terenu: Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Smyczkowa), Szkoły Podstawowej nr 34
(ul. Kosmowskiej), Szkoły Podstawowej nr 43 (ul. Śliwińskiego), Szkoły Podstawowej nr 45 (ul. Radzyńska),
4. utworzenie oddziałów przedszkolnych w: Szkole Podstawowej nr 19 (ul. Szkolna), Szkole Podstawowej nr 57 (ul.
Krasińskiego).

Sportowe diamenty - renowacja
boiska sportowego dla dzieci przy ul.
Diamentowej 2
406000 zł

Istotą projektu jest dokonanie pozytywnych zmian na obiekcie sportowym, jakim jest boisko o nawierzchni naturalnej,
umiejscowione przy ZS nr 6 w Lublinie oraz renowacja wjazdu i parkingu do placówki edukacyjnej, do której boisko
przynależy. Miejsce to od wielu lat służy aktywności sportowej dzieci, mieszkających we wszystkich dzielnicach
Miasta Lublin. Niestety, ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują szkoły, nie pozwalają na utrzymanie ich
obiektów sportowych w stanie zadawalającym. Obserwując od wielu lat rosnące potrzeby rozwoju sportowego dzieci,
chcemy usprawnić ten obiekt poprzez zamontowanie oświetlenia, zakup m.in. piłkochwytów, trzech kompletów
bramek, mobilnych trybun, kontenerów szatniowych oraz sprzętów do pielęgnacji boiska. Ważną potrzebą
remontową dla nauczycieli, uczniów szkoły oraz osób korzystających z boiska jest także renowacja wjazdu oraz
parkingu od ulicy Zemborzyckiej.

Ocena pozytywna, koszt zwiększony do 500 000
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Ocena pozytywna
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Aktywizacja sportowa dzieci

150500 zł

Aktywizacja sportowa dzieci to projekt zachęcający najmłodszych mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania
czasu w trakcie ich pobytu w placówkach edukacyjnych. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe odbywać się będą w
min. 5 dzielnicach Lublina i obejmą swoim zasięgiem 30 placówek (przedszkoli i szkół podstawowych). W
ćwiczeniach udział weźmie min. 600 dzieci w wieku 3-10 lat. Regularne zajęcia ruchowe (około 20 spotkań po 45
min.) odbywać się będą minimum raz w tygodniu. Ciekawe zajęcia sportowe prowadzone będą przez
wykwalifikowaną w pracy z dziećmi kadrę trenerów i animatorów.Zaproponowane ćwiczenia będą miały na celu
kształtowanie pozytywnych nawyków sportowych u dzieci. W projekt zaangażowani zostaną także rodzice i
opiekunowi szkolni, którzy jako obserwatorzy i uczestnicy zajęć oraz imprez towarzyszących, zainspirowani zostaną
do wspólnych zabaw, które przyczynią się do zwiększenia sprawności i poprawę zdrowia obywateli.

Ocena negatywna – obiekt nie jest własnością Gminy Lublin i zgodnie z nowym regulaminem projekt nie może być realizowany z Budżetu Obywatelskiego.
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REWITALIZACJA STADIONU KS
LUBLINIANKA - Mieszkańcy Lublina
klubowi, na 100 lecie jego powstania
1921-2021.
1200000 zł

Projekt ma na celu realizację kolejnego etapu rewitalizacji stadionu KS „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację
dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „LUBLINIANKA” na Wieniawie. Etap ten ma polegać na wykonaniu
prac, których nie udało się sfinansować z powodu niewystarczających środków z Budżetu Obywatelskiego w latach
2017-2019. W szczególności: wymiany ogrodzenia terenu, architektury zieleni oraz wejść i dojść dla kibiców,
wykonania modernizacji istniejących bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, wykonanie sektora dla
kibiców gości, zakupu wyposażenia stadionu, dostawę z montażem powłoki pneumatycznej boiska sztucznego zrealizowanego w roku 2019.

Zalew Zemborzycki miejscem
wypoczynku wszystkich Lublinian

Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt popierasz szereg
zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną, bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten
projekt popierasz:
- budowę ogólnodostępnej, czystej i pachnącej toalety na Marinie, wraz z zewnętrznym prysznicem i umywalką,
- budowę dwóch ogólnodostępnych miejsc ogniskowych na kilkanaście osób (na Marinie i Dąbrowie) wandaloodpornych, murowanych palenisk i siedzisk,
- stworzenie dwóch miejsc pod foodtracki na Marinie,
- naprawę oświetlenia wzdłuż alejek na Marinie,
- remont 500m alejki od pętli na Żeglarskiej do ul. Bryńskiego (ok. 160m) oraz na Marinie od slipu na południe,
następnie na zachód do drogi rowerowej (ok. 340m),
- ustawienie dwóch obrotowych kamer monitoringu, co by mieć na oku nowe inwestycje;-)

Ocena pozytywna
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1200000 zł

Ocena pozytywna
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INWESTYCJE NA KALINIE

1200000 zł

Projekt przewiduje modernizacje i remonty infrastruktury na terenie międzyosiedlowego wąwozu na Kalinie w celu
poprawy warunków rekreacyjnych (kolejny etap rewitalizacji) oraz remonty i doposażenie Zespołu Szkół
Projekt „ZWIERZAKI I MY - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt ” ma na celu
Ogólnokształcących nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 23 w celu poprawy bazy dydaktycznej i warunków kształcenia
poprawę
losu zwierząt
na terenie
Miasta
Lublin
edukację
społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z zakresu
dzieci i młodzieży.
Inicjatorem
projektu
jest
Radaoraz
Dzielnicy
Kalinowszczyzna.
dobrostanu zwierząt, umiejętności reagowania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych,
związanych z ich cierpieniem lub agresją oraz propagowanie wiedzy na temat prawnej ochrony zwierząt.

Ocena pozytywna

Celem realizacji projektu jest również ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sfinansowanie
sterylizacji psów oraz kotów posiadających właścicieli, oznakowanie psów oraz zakup woreczków na psie odchody.
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ZWIERZAKI I MY - edukacja,
sterylizacje, czyste miasto,
bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

300000 zł

Akcja sterylizacji dotyczy zwierząt, które osiągnęły dojrzałość płciową oraz kwalifikują się do wykonania znieczulenia
ogólnego, co zweryfikują wykonane przed zabiegiem podstawowe badania tj. badanie kliniczne, morfologia oraz
biochemia krwi.

30250 zł

Od kwietnia do października (25 niedziel) będzie prowadzony edukacyjny wypas owiec (10-15 sztuk) na terenach
zieleni miejskiej w różnych dzielnicach miasta.
Wypas będzie prowadzony przez dyplomowanego behawiorystę zwierząt, przy pomocy dwóch psów pasterskich
posiadających certyfikat psa pasterskiego i terapeutycznego.
Edukacja podczas wypasu będzie dotyczyła głównie: budowy i funkcjonowanie organizmu owcy, zachowań owiec w
warunkach hodowlanych oraz w nietypowych relacjach z psem i człowiekiem.
Wydarzenie ma na celu zachęcenie społeczności lokalnej do wspólnego spędzania czasu na rodzinnych piknikach
oraz zdobywania wiedzy na temat owiec, które na co dzień nie występują powszechnie w naszym otoczeniu.

Ocena pozytywna
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Edukacyjny wypas owiec.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – projekt nie jest możliwy do realizacji w ciągu 1 roku. Proponujemy zmianę zakresu jako I etap wykonanie dokumentacji, oczyszczenie i odwodnienie terenu. Koszt 400 tys.
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WIENIAWA park dla mieszkańców Bike City - miasteczko sportów
ekstremalnych
1200000 zł

Na osiedlu Wieniawa między restauracją MacDonalds a Lidlem przy alei Solidarności w Lublinie pragniemy
przywrócić tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich - Bike City
– miasteczko sportów ekstremalnych. W ośrodku
będą liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych – trasy dla biegaczy, tory
sprawnościowe, rowerowe trasy przełajowe XC, trasy rowerowe dla dzieci i początkujących,
struktury rekreacyjne – stoliki z ławkami, grille i altany aby rodzinny wypoczynek był jeszcze
bardziej atrakcyjny. Nieużytek zamieni się w park rekreacyjno-sportowy, zostaną wykonane
nasadzenia drzew i roślinności oraz inne prace, które poprawią walory obiektu. Takiego miejsca brakuje w Lublinie,
dlatego zagłosuj na nasz projekt i przyczyń się do jego realizacji.

Ocena pozytywna

O - 42

300000 zł

Projekt zakłada realizacje zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży studenckiej mieszkającej w Lublinie. Zajęcia
odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letnim (15 tygodni) i zimowym (10 tygodni) - łącznie 25 tygodni zajęć.
Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach
sportowych.
Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających
w Lublinie. Dzięki projektowi studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje.
Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego
pokolenia studentów mieszkających w Lublinie.

300000 zł

Lublin cierpi na brak dobrej sztuki w przestrzeni publicznej. Jeśli jest już obecna to zazwyczaj w formie pomników o
tematyce martyrologicznej albo historycznej. Brakuje prac uniwersalnych, neutralnych światopoglądowo, których
podstawowym walorem jest świetna estetyka oraz wzbudzanie pozytywnych uczuć u odbiorcy. Brakuje realizacji,
których wygląd wpływa na poprawę jakości wizualnej przestrzeni publicznej. Zgłoszony projekt zakłada realizację 15
trwałych obiektów w przestrzeni publicznej o wysokich walorach artystycznych takich jak rzeźby, instalacje, neony,
murale. Zostaną one zaprojektowane przez najlepszych artystów a finalny wybór obiektów nastąpi przez głosowanie
internetowe. Wychodzimy z przekonania, że sztuka dzięki swojej nośności jest doskonałym narzędziem promocji i
buduje pozytywny wizerunek miasta oraz przyczynia się do jego promocji. Prezentowanie sztuki w przestrzeni
miejskiej ożywia ją i może stanowić środek do polepszania jakości życia mieszkańców.

Matematyczne pogotowie ratunkowe
Marii Montessori
125600 zł

Celem projektu jest utworzenie miejsca, w którym każdy uczeń szkoły podstawowej z udziałem swojego rodzica oraz
pod okiem nauczyciela, będzie mógł pokonać trudności w nauce matematyki. W procesie nauki matematyki
pojawiają się trudności w zrozumieniu niektórych zagadnień, a wykorzystywane tradycyjnie pomoce nie przynoszą
oczekiwanych efektów. Metoda i pomoce opracowane przez Marię Montessori są jednym z najlepszych sposobów
na zrozumienie i nauczenie się matematyki na każdym etapie edukacji. Metoda ta powszechnie wykorzystywana jest
w Europie i na świecie. W Lublinie od 25 lat funkcjonują przedszkola i szkoła podstawowa, w których dzieci
nauczane są tą metodą.

Aktywni Młodzi

Ocena pozytywna

O - 43

MIASTO PIĘKNA I SZTUKI

Ocena pozytywna
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Ocena pozytywna
Projekt Amatorskie Ligi Lublin będzie rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Jest on skierowany
do mieszkańców Miasta Lublin, którzy otrzymają możliwość wystartowania w rozgrywkach piłki siatkowej, piłki nożnej
oraz tenisa stołowego. Dodatkowo rozszerzymy swoją ofertę o kolejne atrakcyjne pomysły takie jak e-sport, szachy
czy też piłka plażowa.
Turnieje w ramach projektu odbywać się będą od lutego do grudnia 2020 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie
minimum trzystu meczy.
Przewidziane dyscypliny będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od rozgrywek realizowanych z
myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez turnieje dla osób dorosłych.
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Amatorskie Ligi Lublina

300000 zł

Turnieje sportowe odbywać się będą na obiektach sportowych znajdujących się na terenie miasta Lublin.

1200000 zł

proponuję budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej w Alei Warszawskiej na odcinku od ronda Honorowych
Krwiodawców do wiaduktu nad Aleją Solidarności - na znacznej części trasy ścieżka może być zlokalizowana na
obecnym pasie zieleni - ścieżka stanowiłaby część ścieżki przebiegającej od Placu Litewskiego Krakowskim
Przedmieściem, Alejami Racławickimi, Aleją Warszawską do Muzeum Wsi Lubelskiej - potrzeba połączenia centrum
miasta z najbardziej atrakcyjnymi miejscami rekreacyjnymi w mieście (skansen, ogród botaniczny) jest tak oczywista,
że nie wymaga dalszego uzasadniania - duża szerokość Alei Racławickich, lokalizacja istniejących stacji
rowerowych, duże natężenie ruchu samochodowego powodującego praktycznie niemożliwość bezpiecznego
poruszania się rowerem po jezdni wzdłuż Alei Racławickich i Alei Warszawskiej przy jednoczesnym zagrożeniu dla
pieszych ze strony rowerów poruszających się po chodnikach to dodatkowe argumenty za przyjęciem tego
rozwiązania

Ocena negatywna, zbyt mało terenu na lokalizację ścieżki rowerowej.
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Ścieżka rowerowa w Alei
Warszawskiej

Ocena pozytywna koszt zwiększony do 23 600
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przeRysowani

12160 zł
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Lublin miastem akceptacji - cykl
działań społeczno – kulturalnych

240000 zł
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OSIEK – ośrodek, sport, integracja,
edukacja, kultura – nasze boisko!
1200000 zł

Projekt polega na zrzeszeniu ludzi, zarówno młodszych jak i starszych do połączenia pasji rysowania. Chcemy
zaprosić wybitnych artystów do prowadzenia warsztatów z rysunku, malarstwa. Warsztaty trwałyby cyklicznie. W
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w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Al. Spółdzielczości Pracy w
Lublinie. Głównymi użytkownikami infrastruktury będą:
Ocena pozytywna
- młodzież z terenu całego miasta Lublina ucząca się i mieszkająca w SOSW (z niepełnosprawnością intelektualną),
- mieszkańcy dz. Ponikwoda oraz dz. sąsiadujących: Czechowa Płn. i Płd. oraz Kalinowszczyzny.
Projekt OSIEK (ośrodek, sport, integracja, edukacja, kultura) to inwestycja w nasze boisko- miejsce, w którym czas
będą spędzali mali i duzi mieszkańcy Lublina o różnych potrzebach i zainteresowaniach sportowych i i
rekreacyjnych.

Ocena negatywna - pomniki podlegają uchwale nr 775/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego
2013.2925 z dnia 2013.06.07). Dlatego nie mogą być realizowane w procedurze Budżetu Obywatelskiego.
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POMNIK ZGODY NARODOWEJ NA
PLACU LITEWSKIM - WSZYSCY
PONIEŚLI NAJWYŻSZĄ OFIARĘ
1042010 zł

Budowa pomnika "zgody narodowej" na Placu Litewskim na 10 rocznicę katastrofy smoleńskiej. Na pomniku będą
wymienione alfabetyczne bez tytułów i funkcji dla podkreślenia ze wszyscy, który zgięli ponieśli taką sama najwyższa
ofiarę za pamięć narodową i przynależność do partii oraz funkcja nie ma znaczenia.

Ocena negatywna – kompleks jest już całkowicie zagospodarowany, brak jest rezerwy terenu pod kolejne inwestycje.
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Rozbudowa centrum treningowosportowego przy Arenie Lublin

1200000 zł

Celem projektu jest rozbudowa centrum treningowo-sportowego przy stadionie piłkarskim Arena Lublin o nowe
boiska wraz z niezbędną infrastrukturą.

1200000 zł

Celem projektu jest stworzenie uwarunkowań do zatrzymanie procesu degradacji i poprawy jakości zasobu
mieszkalno-użytkowego Miasta w dzielnicy centralnej poprzez dokończenie programu rewitalizacji lubelskich
kamienic oraz dokonanie rewitalizacji wybranych kamienic. Program opracowany zostanie poprzez oszacowanie
skali istniejącej luki remontowej, ilość zasobów mogących zostać objętymi programem, stan zachowania wraz z
szacunkowym wykazem koniecznych prac i ich wyceną. Obecny, zły, stan zasobu gminnego, znajdującego się w
obrębie Starego Miasto, a także ich postępująca degradacja powoduje wiele negatywnych konsekwencji - wizualnoestetycznych, nagłe potrzeby remontowe, zmniejsza wartość Miasta wśród inwestorów i ruchu turystycznego.
Stworzenie programu pozwoli na rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków finansowych na realizację programu,
który poprzez określenie procedur i struktur koordynacji będzie służył ciągłości wykonania procesów remontowych.

Ocena negatywna - projekt realizowany w tym roku
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Miasto kamienic

Projekt zakłada stworzenie 1500 metrów bezpiecznych pasów rowerowych łączących obecną infrastrukturę
rowerową Lublina.
Dzięki temu rowerzyści i rowerzystki będą mogli bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po Lublinie na
dłuższych dystansach.
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Bezpieczne pasy rowerowe - spójna
infrastruktura rowerowa
1200000 zł

Proponujemy utworzenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych na jednej z ulic:
a). ul. Lwowskiej, od ul. Kalinowszczyzna do Ronda Berbeckiego, co pozwoli połączyć rowerowo okolice PKS i ronda
przy Zamku z Kalinowszczyzną
b). ul. Nadbystrzyckiej, od ul. Zana do ul. Glinianej - bezpieczny dojazd rowerem do Politechniki Lubelskiej
c). ul. Głębokiej, od stacji Orlen do ul. Nadbystrzyckiej, dzięki czemu dojedziemy rowerem z LSM na trasę rowerową
wzdłuż Bystrzycy
d). ul. Smoluchowskiego, od ul. Herberta do ul. Wrotkowskiej, dzięki czemu powstanie z osiedla Herberta powstanie
spójna infrastruktura rowerowa do Centrum.

Czas na wielkie zmiany we
wschodnim Lublinie !

Projekt zakłada poprawę komunikacji pieszej i rowerowej w dzielnicach Felin, Kalinowszczyzna i Kośminek. Dzięki
temu projektowi, umożliwiona zostanie droga piesza po komfortowej nawierzchni dla mieszkańców Kośminka; od ul.
Urbanowicza i Skalskiego do ul. Zygmunta Augusta oraz Osiedla Europejskiego. W ramach projektu, przewidziano
także jeden z etapów budowy parku w centralnej częsci osiedla na Felinie. Park pozwoli na wypoczynek ale także
dzięki niemu, mieszkańcy będą mogli suchą nogą przejść od ul. Skalskiego aż do ul. Władysława Jagiełły przy szkole
i planowanym żłobku. Schody projektowane w dzielnicy Kalinowszczyzna, pozwolą na komfortowe przejście z
bloków przy ul. Ruckemana do miejsca wypoczynku i rekreacji- wąwozu oraz bloków przy ul. Józefa Kustronia.
Projekt jest także reakcją na prośby mieszkańców o oświetlenie psiego wybiegu w wąwozie na Kalinie !

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - Wyznaczenie pasów na jezdni stwarzałoby zagrożenie dla osób podróżujących rowerem, ponieważ w tej okolicy jest bardzo duży ruch samochodów ciężarowych.
Na ul. Smoluchowskiego jest miejsce na ścieżkę rowerową i proponujemy jej wykonanie. Koszt 1,2 mln.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem. Przy Skwerze Jagieły w ciągu 1 roku możlliwa do wykonania jest jedynie dokumentacja, bez budowy. Koszt 760 000
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1199999 zł

Ocena pozytywna
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"Oświetlony trakt pieszo-rowerowy
na Węglinie Południowym, wiodący
od ul. Jana Pawła II przez
Kryształową, Berylową i Onyksową
do ul. Granitowej."

1200000 zł

Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego w Dzielnicy Węglin Południowy wraz z infrastrukturą
oraz elementami małej architektury i zielenią. Trakt rozpocznie bieg od ul. Jana Pawła II na wysokości przejścia dla
pieszych przy przystankach komunikacji miejskiej 5561 i 5562 (Kryształowa) i będzie wiódł wzdłuż nowo
wybudowanych bloków, przetnie ul. Kryształową następnie ul. Berylową i biegnąc dalej łukiem przetnie ul. Onyksową
by w końcu połączyć się z ul.Granitową w okolicy pętli autobusowej.
Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz osiedla. Ułatwi
dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, przychodni i sklepów. Zapewni również możliwość spacerów traktem
pieszym i odpoczynek na ławkach ustawionych w zatokach oraz pozwoli na aktywny wypoczynek na trakcie
rowerowym. Trakt stworzy również połączenie pomiędzy dzielnicami Węglin Południowy i Czuby Południowe.

Strona 13

Arkusz1
Ocena pozytywna, koszt podniesiony do 100 000 zł.
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Jadłodzielnie - bezpłatne miejsca
wymiany jedzenia

45000 zł

Projekt zakłada stworzenie pięciu ogólnodostępnych, samoobsługowych punktów pod nazwą JADŁODZIELNIA w
miejscach publicznych. Każdy z tych punktów znajdzie się w innej dzielnicy, gdzie każdy będzie miał szansę
uratować jedzenie przed zmarnowaniem. Jeśli masz nadmiar - przynieś to do Jadłodzielni, jeśli masz ochotę na coś
do jedzenia - częstuj się! W Jadłodzielni bierzesz i dajesz żywność całkowicie za darmo.

300000 zł

Lubelska Akademia Koszykówki to nowoczesny program szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta
Lublin. Planowane jest stworzenie kilku ośrodków koszykarskich, w których odbywać się będą regularne treningi
prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Ośrodki będą brały udział w cyklicznych rozgrywkach- lidze LAK
oraz turniejach. Aby podnieść poziom i atrakcyjność treningów zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt sportowy, a
każdego uczestnik wyposażony będzie w „sportową wyprawkę”. Zorganizowane zostaną wyjazdy na turnieje
ogólnopolskie oraz międzynarodowe. Uczestnicy będą objęci systemem motywacyjnym z licznymi nagrody i
wyróżnieniami. Placówki, w których nie zostaną utworzone ośrodki będą mogły uczestniczyć w otwartych treningach
prowadzonych przez zawodników i trenerów z Polskiej Ligi Koszykówki. Wykorzystując potencjał lubelskiego sportu
chcielibyśmy, aby dzieci brały udział w akcji „dziecięca eskorta gwiazd” oraz aktywnie uczestniczyły w meczach.

Ocena pozytywna
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Lubelska Akademia Koszykówki

Ocena pozytywna, koszt realizacji 20 000 zł.
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Poznaj cudzoziemca swego

10820 zł

Nazywam się Mariia. Pochodzę z Ukrainy. Ale jestem lublinianką bo od 5 lat to moje miasto. Chcę, żeby Polacy i
migranci się ze sobą spotkali i zaprzyjaźnili. I mam na to pomysł. Chcę zorganizować międzynarodowy talent show.
Migranci to nie tylko pracownicy. Mamy różne talenty i pasje. Niestety nie ma przestrzeni by się nimi dzielić.

Ocena pozytywna
Okres wakacyjny, w szczególności wakacje letnie oraz ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku od
obowiązków szkolnych, ale także okres nowych doświadczeń i emocji podczas podróży i wyjazdów na obozy czy
kolonie. Dzieci i młodzież spędzający wakacje w mieście często poszukują możliwości aktywnych, a zarazem
ciekawych form spędzania wolnego czasu. Atrakcyjną propozycję mogą stanowić pięciodniowe półkolonie
odbywające się w atrakcyjnych miejscach w Lublinie.
Projekt zakłada organizację półkolonii letnich - 9 pięciodniowych turnusów oraz półkolonii zimowych w wymiarze
dwóch pięciodniowych turnusów. Taką formą wypoczynku może zostać objętych ponad 1000 dzieci. Uczestnicy
półkolonii każdego dnia będą mieli okazję poznać i spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportu, zajęciach
plastycznych oraz wziąć udział w wycieczkach i grach terenowych.
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Lublin dla Dzieci - Wakacje i Ferie na
sportowo
300000 zł

Każdemu dziecku zostanie zapewnione, opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, wyżywienie, bilety wejścia
oraz upominki.

Rezerwat Dzikich Dzieci 2020- park
kreatywności i kontaktu z przyrodą 300000 zł

Rezerwat to chroniona przestrzeń swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej. W myśl zasady że prawdziwa
zabawa to zabawa swobodnie wybrana, osobiście kierowana i wewnętrznie motywowana. Aby zrozumieć Rezerwat,
wystarczy się odwołać do wspomnień dzieciństwa. Tworząc go przez ostanie 2 lata, korzystaliśmy z doświadczeń
Adventure Playgrounds i ich metod. O tym jak wygląda przestrzeń i co się tam robi, decydują same dzieci, które w
sposób naturalny i niewymuszony ze sobą współpracują. Mają dostępne narzędzia, materiały budowlane itp. Nad
bezpieczeństwem czuwają Strażnicy Zabawy (Playworkers), którzy starają się jak najmniej ingerować w nią samą.
Rezerwat Dzikich Dzieci to przestrzeń podzielona na strefę ŚCISŁĄ - dostępną tylko dla dzieci powyżej 7 lat i na
OTULINĘ - dostępną dla młodszych dzieci i ich rodziców/opiekunów. W każdą sobotę i niedzielę (dni rodzinne) 2019
możesz przyjść na Dolnej Panny Marii 8 i zobaczyć, jak działa Rezerwat (nie zapomnij zabrać ze sobą dziecka).

Ocena pozytywna

Ocena pozytywna
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Ruch to zdrowie - aktywizacja
fizyczna dzieci i młodzieży na terenie
skateparku przy ul. Rusałka w
Lublinie
155920 zł

Obecnie coraz więcej młodych osób spędza czas wolny przed ekranem komputera, telefonu lub telewizora. Celem
projektu jest zmiana tych postaw, czyli aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży dzięki warsztatom jazdy na
deskorolce, rowerze BMX, rolkach oraz hulajnodze, które odbywać się będą na nowo powstałym skateparku przy ul.
Rusałka w Lublinie. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich to prowadzone przez 2 do 3
miesięcy w szkołach i przedszkolach prelekcje dotyczące zalecanej dawki aktywności fizycznej i zdrowego stylu
życia, bezpiecznego korzystania ze skateparku oraz ww. urządzeń sportowych. Na drugi etap składać się będą
prowadzone od wiosny do jesieni warsztaty dla grup 10 i 20-osobowych. Projekt realizuje wytyczne Światowej
Organizacji Zdrowia dotyczące zalecanej dziennej dawki ruchu dla osób do 17. roku życia i powyżej.

Aktywny Lublin

Projekt zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców Lublina poprzez zaoferowanie im bezpłatnie aktywności
rowerowych. Do wybodu będą jednodniowe wycieczki rowerowe (organizowane w weekendy), imprezy integracyjne,
sportowe wydarzenia kolarskie oraz szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży. Co ważne projekt zakłada integrację z
osobami niepełnosprawnymi poprzez zakup rowerów umożliwiających podróż z wózkiem oraz tandemu do
wycieczek z osobą niewidomą oraz środki na szkolenie sportowe takich osób. Rowery będzie można wypożyczyć w
ramach istniejącej wypożyczalni.

300000 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: imprezy integracyjne nie mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy. Zadanie możliwe do zrealizowania z wyłączeniem imprez integracyjnych oraz kupna rowerów. Koszt
zmniejszony do 252 500

Ocena pozytywna
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Pokochaj Bieganie w Lublinie!

300000 zł

Projekt Pokochaj bieganie w Lublinie! adresowany jest do każdej osoby, dla której ważna jest aktywność fizyczna.
Celem głównym projektu jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Lublina (zarówno dorosłych jak i dzieci)
do systematycznej aktywności fizycznej. Zadanie realizowane będzie dwutorowo – poprzez prowadzenie
systematycznych treningów biegowych oraz organizację cyklu biegów na zmiennych dystansach 5 i 10 kilometrów –
dla dorosłych oraz na dystansach od 50 do 1000 m dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy po ukończeniu biegów
otrzymają atrakcyjny element wyposażenia biegacza, przydatny także podczas indywidualnych treningów.

Ocena negatywna - projekt z założenia wieloletni o charakterze strategicznym, wykraczający poza ramy Budżetu Obywatelskiego.
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Modelowe przestrzenie edukacji standardy zielonego budownictwa,
zrównoważonej urbanistyki w
projektowaniu szkół, przedszkoli i
żłobków

250000 zł

Projekt polega na opracowaniu standardów urbanistyczno-architektonicznych dla obiektów edukacji czyli
uniwersalnych wytycznych projektowych, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości budynków,
zagospodarowania przestrzeni otwartych i powiązań z otoczeniem. Zakres projektu obejmuje:
1- cześć analityczną czyli diagnozę stanu obecnego obiektów szkół, przedszkoli i żłobków w Lublinie pod kątem
technicznym, funkcjonalno-użytkowym i urbanistycznym;
2 - cześć badawczą czyli opracowanie naukowo-branżowe standardów projektowych opartych na założeniach
zielonego budownictwa i zrównoważonej urbanistyki, współczesnych nowatorskich rozwiązaniach projektowych w
tworzeniu przestrzeni edukacji oraz konsultacjach i badaniu potrzeb użytkowników;
3 - część koncepcyjną czyli wykonanie pilotażowych projektów koncepcyjnych urbanistyczno-architektonicznych
"modelowych przestrzeni edukacji" dla wybranych przykładowych obiektów szkoły, przedszkola i żłobka, które mogą
być podstawą do dalszych działań.

Ocena negatywna - pomniki podlegają uchwale nr 775/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego
2013.2925 z dnia 2013.06.07). Dlatego nie mogą być realizowane w procedurze Budżetu Obywatelskiego.
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POMNIK CHOMIKA
EUROPEJSKIEGO NA RONDZIE
REAGANA

400000 zł

WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA POMNIKA CHOMIKA EUROPEJSKIEGO NA RONDZIE REAGANA DLA
PODKREŚLENIA OBECNOŚCI DUŻEJ POPULACJI TEGO CHRONIONEGO GATUNKU GRYZONIA W MIEŚCIE
LUBLIN I UPAMIĘTNIENIA OBYWATELSKICH POSTAW MIESZKAŃCÓW DZIELNICY SŁAWIN W OCHRONIE
SIEDLISK TEGO GATUNKU
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Arkusz1
Ocena pozytywna z ewentualną zmianą lokalizacji.
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Rezerwat Dzikich Dzieci na Rusałce
- budowa stałej lokalizacji
1200000 zł

Pierwszy i jedyny w Polsce Przygodowy Plac Zabaw (Adventure Playground) działa już trzeci sezon w ogrodzie przy
Dolnej Panny 8 i cieszy się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i całych rodzin (ponad 5500 odwiedzin w sezonie).
Aktualna lokalizacja wkrótce będzie niedostępna ze względu na inne plany zagospodarowania. Szansą na
pozostanie Rezerwatu Dzikich Dzieci w tej okolicy jest lokalizacja na Rusałce i wpisanie go w plany rewitalizacji tego
terenu. Aby Rezerwat mógł się rozwijać np. w kierunku funkcjonowania całorocznego (tak jak w Wielkiej Brytanii)
wymaga inwestycji w teren, który został zaproponowany przez władze miasta jako docelowa, stała lokalizacja
(działka miejska na Rusałce). Przede wszystkim są to koszty ogrodzenia, urozmaicenia rzeźby terenu, wykonania
nasadzeń (których tam brak). Wszystkie te działania a szczególnie ogrodzenie są konieczne i muszą być
przeprowadzone z dbałością o ich wpływ na krajobraz Rusałki, która ma być docelowo przestrzenią rekreacyjną dla
Lublinian.

Ocena pozytywna
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AP MOTOR LUBLIN - Razem
Budujemy Przyszłość – budowa
budynku klubowego.

1200000 zł

Akademia Piłkarska Motor Lublin trenuje na co dzień, na boiskach przy ul. Rusałka, które są w bardzo złym stanie i
nie spełniają podstawowych warunków użytkowania. Młodzi zawodnicy w obecnej sytuacji nie mają możliwości
skorzystania z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. Z myślą o poprawieniu standardów bytowych chcemy
wybudować nowoczesny budynek klubowy o wymiarach ok. 400m2, w którym znajdą się pomieszczenia klubowe,
pokój trenerów, sala konferencyjna, szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym. Nowy budynek umożliwi młodzieży z
całego Lublina trenowanie w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami:
- Progi zwalniające na ul. Zegadłowicza - stan nawierzchni ulicy nie pozwala na montaż progów.
- droga dojazdowa od ul. Głuskiej wzdłuż muru kościoła oraz ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce - teren nie należy do Gminy Lublin
- naprawa nawierzchni Czereśniowej i Robotniczej - będą robione w tym roku
Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury drogowej południowych dzielnic Lublina: 1) Abramowice:
ulepszenie nawierzchni ul. Podleśnej betonem asfaltowym, 2) Dziesiąta: remont chodników w ul. Leśnej, Pułaskiego - naprawa nawierzchni poprzez położenie dywanika asfaltowego, ulice: Garbarska, Długa - na wybranym fragmencie
i Słowackiego; progi zwalniające na ul. Zegadłowicza; zakup ławek, stojaków na rowery oraz innych elementów małej - montaż latarni parkowych przy kładkach na rzece Czerniejówce, na wysokości ulicy Maczka - teren w użytkowaniu osób trzecich. Pozostałe lokalizacje na etapie realizacji w miarę możliwości technicznych.
architektury i ich montaż na terenie dzielnicy, 3) Głusk: wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Głuskiej
- lokalizacje elementów małej infrastruktury przekażą wnioskodawcy po konsultacji z mieszkańcami na etapie realizacji.
wzdłuż muru kościoła oraz ciągu pieszego w kierunku mostu na Czerniejówce, 4) Kośminek: remont nawierzchni ulic: Kwota pozostaje bez zmian.
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Abramowice, Dziesiąta, Głusk,
Kośminek - modernizacja
infrastruktury drogowej

1200000 zł

Bukowa, Czereśniowa, Jesionowa, Grunwaldzka, Robotnicza, Garbarska, Długa; oświetlenie przy mostach na
Czerniejówce. W płd. dzielnicach Lublina znajduje się wiele ulic o zniszczonej nawierzchni, nie zapewniających
bezpiecznego korzystania. Wspólny projekt 4 dzielnic wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą
mieszkać w uporządkowanym, estetycznym otoczeniu i w bezpieczny sposób korzystać z infrastruktury drogowej

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: w ciągu roku można wykonać I etap – dokumentacja, odwodnienie i oczyszczenie terenu, na podstawie przygotowanej w ubiegłym roku koncepcji, koszt 800 tys.

O - 69

Rewitalizacja Doliny Czechówki przy
ulicy Puławskiej
1200000 zł

W ramach Budżetu Zielonego 2018 (projekt Zielony Blok Kultury) zlecono wykonanie koncepcji rewitalizacji działki w
dolinie Czechówki. Koncepcja ta zawiera wytyczne i zakres prac rewitalizacyjnych do wykonania zanim przystąpi się
do projektów zagospodarowania. Są to prace polegające na oczyszczeniu terenu z gruzu i odpadów wywożonych
tam przez lata oraz prace ziemne polegające na odtworzeniu kształtu suchego zbiornika, wynikające z Programu
małej retencji obejmującego dolinę Czechówki. Zaproponowane koncepcje zagospodarowania terenu (możliwe do
realizacji po wykonaniu prac rewitalizacyjnych) dają rozmaite możliwości rekreacyjnego użytkowania terenu głównie
przez mieszkańców (np. jeziorko, plaża, miejsca do piknikowania czy naturalne place zabaw) ale również przez
okoliczne szkoły i przedszkola (zielone sale wykładowe). Takie przygotowanie umożliwi także inicjatywy, na które
zaniedbanie i podmokły charakter terenu nie pozwoliły np.: Rezerwat Dzikich Dzieci czy Bike Park składane w 2018r.

Tężnie solankowe- inhalacja
Lubelskich Dzielnic Rury, Czuby Pn i
Pd i Czechów Pn i Pd
1200000 zł

Tężnie solankowe służą osobom z nadciśnieniem, zapaleniem zatok, alergiami, dolegliwościami pulmunulogicznymi
pomagają w schorzeniach dróg oddechowych. Powstają w innych polskich miastach np Warszawa, Łódź, Tychy,
Rybnik ostatnio także Puławy. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego, a po realizacji teren wokół tężni przyciąga tłumy. Innowacyjność tego ekoprojektu jest zakotwiczona
w ogólnoświatowych trendach. Tężnia to z jednej strony miejski inhalator a z drugiej odpowiedź na potrzeby
związane przystosowaniem miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatycznych.

Ocena pozytywna

O - 70

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem - koszt zwiększony do 200 000 zł

O - 71

Ławka do karmienia i przewijania
dzieci

108000 zł

Specjalna ławeczka z przewijakiem i zadaszeniem postawiona w miejscu publicznym zapewniłaby intymne miejsce
do karmienia niemowlaków. Mamy nie musiały by się"chować" aby nakarmić swoje pociechy gdyż miały by do tego
specjalne miejsce przeznaczone tylko dla nich.

164400 zł

W pobliżu stadionu Arena nie ma żadnego miejsca gdzie mogą spędzić czas rodzice ze swoimi pociechami. Często
odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy, gdzie całe rodziny spędzają wolny czas, rodzice przywożą również
starsze dzieci na treningi piłki nożnej - dlatego wybudowanie placu zabaw byłoby bardzo wskazane aby zapewnić
maluchom miejsce do zabawy. Obok znajduje się również ścieżka rowerowa co zachęciłoby również do odpoczynku
rodziców aktywnie spędzających czas.

Ocena negatywna – kompleks w pełni zagospodarowany. Brak jest rezerwy terenu pod proponowany pomysł.

O - 72

Budowa placu zabaw na terenach
zielonych przy Arenie.

Ocena pozytywna – możliwość realizacji do wysokości środków

O - 73

Budowa chodników i ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Orkana

1200000 zł

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Orkana po stronie osiedla Łęgi od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do przejścia
podziemnego pod ul. Orkana, remont chodnika po stronie osiedla Błonie i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od
wjazdu w ulicę Kawaleryjską do przejścia podziemnego pod ul. Orkana na wysokości Biedronki.

Ocena pozytywna – możliwość realizacji do wysokości środków w pasie drogowym. Nie ma możliwości wykonania sygnalizacji świetlnej. Proponujemy w zamian polepszenie oznakowania przejścia dla pieszych.

O - 74

Remont ulic osiedla Błonie;
założenie świateł na przejściu przez
ul. Jana Pawła II w pobliżu ul.
Watykańskiej
1200000 zł

1/ Remont miejskich ulic położonych na osiedlu "Błonie": Husarskiej, Hetmańskiej, Dragonów, Szaserów, Herbowej.
2/ Założenie świateł na przejściu przez ul. Jan Pawła II w pobliżu ul. Watykańskiej

Zajęcia Kulturalne Hajdów-Zadębie

Dzielnica Hajdów - Zadębie jest jedną z najbardziej pomijanych dzielnic w mieście jeżeli chodzi o dostęp do kultury i do 20 000 zł
różnorodnej oferty kulturalnej. Oprócz szkoły nie ma tu żadnego ośrodka, który mógłby zaspakajać potrzeby
kulturalne mieszkańców dzielnicy, które na pewno są. Z ankiety, którą zorganizowałam wśród mieszkańców dzielnicy
jasno wynika, że jest duża potrzeba zorganizowania miejsca spotkań mieszkańców, w którym będą rozwijać swoje
zainteresowania i pasje lub spróbować zorganizować takie miejsce lub chociaż cykl zajęć i ciekawych spotkań. [Link
do ankiety poniżej] Projekt zakłada zorganizowanie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych: np:
plastyczne, muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-4. Koszt realizacji zostaje podniesiony

O - 75

O - 76

20000 zł

Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka
nożna dla najmłodszych
265000 zł

Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat mieszkających na terenie dzielnicy Czechów Północny.Projekt
zakłada prowadzenie bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych skierowanych do uczniów przedszkoli i szkół
podstawowych z dzielnicy Czechów Północny. Zajęcia będą prowadzone z piłki nożnej.Zostaną także
zorganizowane turnieje i bezpłatne półkolonie podczas wakacji. Każde dziecko zostanie wyposażone w sprzęt
sportowy potrzebny do treningów piłki nożnej.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-42
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Arkusz1

O - 77

O - 78

O - 79

Aktywny Przedszkolak

Aktywna Wieniawa

Aktywny Lublin

O - 80

Aktywny Konstantynów

O - 81

L.S.M. - Lubelska Stolica Muzyki,
dzielnicowy koncert artystów
wywodzących się z OS. "LSM" dla
mieszkańców

300000 zł

Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w
Lublinie. Zajęcia odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni (15 tygodni - od lutego do czerwca) i
zimowy (10 tygodni - od października do grudnia). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek
treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem
projektu jest promocja Miasta Lublin jako atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki
projektowi uczniowie i studenci będą mogli podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne
pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz
integracja młodego pokolenia uczniów i studentów mieszkających w Lublinie.
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-80.

300000 zł

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, zgłoszony zostaje projekt Aktywna Wieniawa, który zakłada
realizacje zajęć sportowych w Lublinie na dzielnicy Wieniawa. W ramach projektu zostanie zorganizowane przez
okres 25 tygodni przynajmniej 10 zajęć sportowych min. cztery razy w tygodniu po 45 minut – z wyłączeniem okresu
wakacyjnego oraz wypadających w tym okresie dni świątecznych, na obiektach sportowych w dzielnicy Wieniawa.
Młodzi mieszkańcy Lublina od lat pokazują, że są zainteresowani uczestnictwem w różnych formach aktywności
fizycznej i licznie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych. Dzięki projektowi Aktywna Wieniawa będą mogli
dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Młode osoby otrzymają bezpłatną możliwość korzystania z zajęć
sportowych, dzięki czemu Lublin będzie kojarzony z miastem przyjaznym dla nich.
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-81

300000 zł

Projekt, który chcemy kontynuować w roku 2020, funkcjonuje w Lublinie od kilku lat i cieszy się ogromną
popularnością - obecnie z zajęć sportowo-rekreacyjnych Lublinianie korzystają regularnie. Kontunuacja
zakłada realizację treningów z instruktorami od lutego 2020 do końca listopada 2020 r. W przyszłorocznym
projekcie zrealizujemy minimum 750 bezpłatnych 45 minutowych jednostek treningowych. Zajęcia
sportowe będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o
najmłodszych, przez zajęcia fitnessu, treningu funkcjonalnego, aquaaerobicu dla osób dorosłych, aż do
szachów i gimnastyki dla osób starszych. Zajęcia będą realizowane w obiektach sportowych
zlokalizowanych w dzielnicy Za Cukrownią (obiekty MOSiR, Szkoły Podstawowej nr 20, obiekty
komercyjne spełniające wymogi prowadzenia w nich zajęć). Za udział w zajęciach nie będzie pobierana
żadna opłata.
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-83

300000 zł

Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i studentów mieszkających w Lublinie. Zajęcia
odbywać się będą wciągu dwóch semestrów: letni (15 tygodni - od lutego do czerwca) i zimowy (10 tygodni - od
października do grudnia). Na projekt złoży się minimum 40 jednostek treningowych w tygodniu (40 x 45 min) w
różnych dyscyplinach sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako
atrakcyjnego dla młodych osób mieszkających w Lublinie. Dzięki projektowi uczniowie i studenci będą mogli
podnieść swoje umiejętności sportowe i realizować własne pasje. Jest to także popularyzacja sportu jako
bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodego pokolenia uczniów i studentów
mieszkających w Lublinie.

165000 zł

Inicjatywa kulturalna o charakterze dzielnicowym, przeznaczona dla mieszkańców w każdym wieku z dzielnicy Rury
oraz innych dzielnic. Koncert ma być darmowy, artystycznie odwoływać się do dziedzictwa kulturalnego OS. LSM
oraz lubelskich artystów wywodzących się z tej części miasta takich jak Grupa Chonabibe, Junior Stress a także inni
mniej znani piosenkarze, Street`artowcy, kuglarze, animatorzy kultury. Od wczesnych godzin popołudniowych
konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży, piłkarskie mecze osiedlowe, warsztaty dla dzieci i seniorów, dmuchańce,
moduł edukacyjny (konkurs wiedzy o LSM) i na finał ok godz 19 koncert główny.

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-84
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: projekt nie spełnia kryteriów projektu dzielnicowego, dlatego zostaje przeniesiony do puli projektów ogólnomiejskich – poprzedni numer D-121
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