
LISTA PROJEKTÓW  

ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA  

w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok 

 

L.p. 
Numer 

rejestrowy 
Tytuł i opis projektu 

Kwota 

wnioskowana 

Koszt oszacowany w 

wyniku weryfikacji 

wniosku 

1.  01/BO/2018 Przebudowa ulicy Wapienna Góra w Lipnie 

 

Projekt polega na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki 

brukowej o łącznej powierzchni 700m
2
. Zaplanowane w ramach 

projektu działania to odpowiednie przygotowanie podłoża, 

podsypka oraz ułożenie kostki. Celem przedsięwzięcia jest 

poprawa jakości drogi miejskiej oraz poprawa bezpieczeństwa dla 

uczestników ruchu na tym odcinku. 

70 000,00 zł 100 000,00 zł 

2.  02/BO/2018 Przebudowa ulicy Olszowej w Lipnie 

 

Projekt polega na przebudowie istniejącej ulicy o nawierzchni 

gruntowej i wykonanie odcinka o długości 140mb z kostki 

brukowej. Szerokość drogi do 5m, zatem łączna powierzchnia 

przebudowy to 700 m
2
. Ulica Olszowa położona jest na Osiedlu 

Witonia. Zaplanowane w ramach projektu działania to 

odpowiednie przygotowanie podłoża, podsypka oraz ułożenie 

kostki wraz z krawężnikami. Celem przedsięwzięcia jest poprawa 

jakości drogi miejskiej oraz poprawa bezpieczeństwa dla 

uczestników ruchu na tym odcinku. 

98 000,00 zł 100 000,00 zł 

3.  03/BO/2018 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Lipnie 

30 000,00 zł 70 000,00 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. 

4.  04/BO/2018 Utwardzenie terenu publicznego na tzw. osiedlu baraków przy  

ul. Sierakowskiego w Lipnie 
 

Zadanie zakłada utwardzenie dróg wewnętrznych oraz placu wokół 

budynków. Łączna powierzchnia terenu utwardzonego kostką 

brukową to 700m
2
. Kostka zostanie ułożona na odpowiedniej 

podbudowie. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa mieszkańców 

oraz sprzyja łatwiejszej dostępności komunikacyjnej tego terenu. 

98 000,00 zł 98 000,00 zł 

5.  05/BO/2018  Utwardzenie terenu na Osiedlu Armii Krajowej w Lipnie 

 

Zadanie zakłada utwardzenie terenu z przeznaczeniem na 

utworzenie parkingu oraz dróg dojazdowych, zlokalizowanego w 

pobliżu bloku nr 4 na Osiedlu Armii Krajowej. W ramach projektu 

zostanie ułożona kostka brukowa na podbudowie kamiennej. 

Łączna powierzchnia to 600m
2
. Przedsięwzięcie ma zapewnić 

nowe miejsca parkingowe oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny. 

84 000,00 zł 84 000,00 zł 

6.  06/BO/2018 Przebudowa ulicy Wschodniej w Lipnie 

 

Projekt polega na przebudowie istniejącej ulicy o nawierzchni 

gruntowej i wykonanie odcinka o długości 170mb z kostki 

brukowej. Szerokość drogi do 4m, zatem łączna powierzchnia 

przebudowy to ok. 700 m
2
. Ulica położona jest we wschodniej 

części miasta. Zaplanowane w ramach projektu działania to 

wykonanie projektu technicznego, odpowiednie przygotowanie 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 



podłoża, podsypka cementowo – piaskowa, podbudowa  

z kruszywa, warstwa odsączająca oraz ułożenie kostki o gr. 8cm. 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogi miejskiej oraz 

poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu na tym odcinku. 

7.  07/BO/2018 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Łącznej w Lipnie 

 

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej, o łącznej powierzchni 375 m
2
 (25m x 15m). 

Będzie to obiekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców,  

w szczególności dzieci i młodzieży. W pobliżu znajduje się boisko 

do koszykówki, siatkówki oraz plac zabaw, dzięki czemu 

powstanie cały kompleks rekreacyjno – sportowy. Przedsięwzięcie 

obejmuje wykonanie projektu, podbudowy oraz nawierzchni 

poliuretanowej, a także namalowanie linii. W przypadku 

dostępności środków finansowych w przyszłości, planuje się 

rozbudowę boiska, wyposażenie w urządzenia sportowe oraz 

doświetlenie obiektu. 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 

8.  08/BO/2018 Program powszechnego dostępu do defibrylatorów AED na 

terenie miasta Lipna 

 

Projekt zakłada zakup zewnętrznych defibrylatorów AED oraz 

zorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców z zakresu 

pierwszej pomocy. Defibrylatory są urządzeniami 

wykorzystywanymi do przywracania krążenia, a tym samym 

ratowania życia. Przedsięwzięcie przewiduje zakup 3 urządzeń  

i zlokalizowanie ich w miejskich jednostkach organizacyjnych 

(Urząd Miejski, MOSiR oraz Szkoła Podstawowa nr 3). Oprócz 

tego planuje się przeszkolenie pracowników jednostek w zakresie 

wykorzystania defibrylatorów, a dodatkowo zorganizowanie 

otwartych szkoleń dla mieszkańców. Na potrzeby szkoleń zostanie 

40 000,00 zł 40 000,00 zł 



zakupiony fantom oraz defibrylator treningowy. Projekt służy 

poprawie bezpieczeństwa i zwiększaniu szans na przeżycie w 

przypadku nagłego zatrzymania krążenia, które może spotkać 

każdego człowieka. 

9.  09/BO/2018 Utworzenie wybiegu dla psów przy rzece Mień w Lipnie 

 

Projekt zakłada ogrodzenie terenu o wymiarach 30m x 50m 

niedaleko rzeki Mień, naprzeciwko stawu, z przeznaczeniem na 

utworzenie wybiegu dla psów. W ramach zadania planuje się 

wykonanie ogrodzenia z siatki z furtką i samozamykaczem, 

ustawienie ławek i koszy oraz przeszkód dla psów. Będzie to teren 

ogólnodostępny, zapewniający swobodne i bezpieczne miejsce dla 

wyprowadzania i zabawy czworonogów. 

7 100,00 zł 30 000,00 zł 

 

Łączny koszt przedsięwzięć w oparciu o złożone formularze: 

 

627 100,00 zł 

 

722 000,00 zł 

 

 


