LISTA PROJEKTÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok

L.p.
1.

2.

3.

4.

Numer
rejestrowy
02/BO/2017

03/BO/2017

04/BO/2017

05/BO/2017

Tytuł i opis projektu

Kwota
wnioskowana

Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3
i4

25 000,00 zł

Koszt oszacowany w
wyniku weryfikacji
wniosku
25 000,00 zł

52 000,00 zł

65 000,00 zł

25 000,00 zł

30 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

Zadanie polega na wykonaniu chodnika o szerokości 2m z kostki
polbrukowej o gr. 6 cm, który usprawni ruch pieszy między
blokiem nr 4, a drogą wewnętrzną.
Wymiana latarni ulicznych na os. Reymonta
Projekt polega na kompleksowej wymianie 26 szt. latarni
ulicznych zlokalizowanych na os. Reymonta. Wymiana polegałaby
na zakupie nowych słupów, opraw oświetleniowych oraz montażu
energooszczędnych żarówek LED.
Utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu baraków przy
ul. Sierakowskiego
Zadanie zakłada zakup i montaż urządzeń, które pozwolą na
utworzenie siłowni zewnętrznej, która wpłynie na aktywizację,
poprawę kondycji i sprawności fizycznej mieszkańców.
Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park
Miejski

5.

6.

06/BO/2017

07/BO/2017

Zadanie zakłada budowę tzw. ścieżki zdrowia, czyli trasy
sportowo – spacerowej, biegnącej od ul. Ogrodowej do Parku
Miejskiego. Długość ścieżki z kostki brukowej to ok. 200 mb. Przy
ścieżce zostałyby ustawione elementy rekreacyjne: drabinki, drążki
do podciągania, drążki do pompek, przeplotnia i równoważnia.
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Kwiatów
Projekt zakłada modernizację i doposażenia istniejącego placu
zabaw na osiedlu Kwiatów w Lipnie. W ramach zadania planuje
się zakupić huśtawki, piaskownicę, konstrukcję ze zjeżdżalniami i
ścianką wspinaczkową, bujaki na sprężynach, malowanie boiska,
ogrodzenie terenu oraz ułożenie nawierzchni z pianki.
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Lipnie

51 000,00 zł

51 000,00 zł

24 000,00 zł

50 000,00 zł

Projekt polega na zakupie i montażu urządzeń niezbędnych do
utworzenia placu zabaw (np. huśtawki, karuzela, zestaw
zabawowy ze zjeżdżalniami, kładkami i tunelem). Poza tym
zakłada się przygotowanie podłoża syntetyczno – trawiastego oraz
ogrodzenie placu.
Łączny koszt przedsięwzięć w oparciu o złożone formularze:

277 000,00 zł

321 000,00 zł

