LISTA PROJEKTÓW
złożonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 wraz z wynikami weryfikacji
L.p.
1.

Numer
rejestrowy
01/BO/2017

Tytuł i opis projektu
Grill & Chill

Wynik weryfikacji
odrzucony

Projekt polega na utworzeniu terenu rekreacyjnego dla mieszkańców miasta, projekt odrzucony ze
zlokalizowanego na bulwarach w pobliżu Stawu księcia Wł. Garbacza przy rzece względów formalnych
Mień. Przedsięwzięcie zakłada ustawienie grilla, stołów i ławek, oświetlenia z powodu lokalizacji w
miejscu, dla którego
i monitoringu oraz zagospodarowanie tego terenu zielenią.
Gmina Miasta Lipna
posiada już inne
przeznaczeniei

2.

3.

4.

5.

02/BO/2017

Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4

przyjęty

03/BO/2017

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

przyjęty

04/BO/2017

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

przyjęty

05/BO/2017

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

przyjęty

6.

7.

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

przyjęty

przyjęty

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.

i

Uzasadnienie odrzucenia projektu nr 01/BO/2017:
Zgodnie z §16 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2017 rok, w ramach budżetu partycypacyjnego nie mogą
być realizowane zadania, „które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami
zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, wieloletnią prognozą finansową miasta itp.”. Złożony projekt w ocenie osób
weryfikujących propozycję jest bardzo ciekawy i uzasadniony, jednak wskazana nieruchomość ma inne przeznaczenie i nie może by ć
zrealizowana na niej tego typu inwestycja. Zgodnie z planami Gminy Miasta Lipna, obok Stawu księcia Wł. Garbacza powstaną kolejne stawy,
na co zostały przygotowane już stosowne dokumenty. Rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie projektu na innej działce, jednak jedyna
nieruchomość w najbliższej okolicy, jaką dysponuje Gmina Miasta Lipna, została przeznaczona pod utworzenie infrastruktury rekreacyjno –
sportowej, w związku z powyższym Gmina Miasta Lipna nie dysponuje gruntem, na którym mogłoby zostać zrealizowane proponowane
przedsięwzięcie.

