
LISTA PROJEKTÓW  

ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA  

w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na 2022 rok 

 

L.p. 
Numer 

rejestrowy 
Tytuł i opis projektu 

Kwota 

wnioskowana 

Koszt oszacowany  

w wyniku 

weryfikacji wniosku 

1.  01/BO/2021 Park sportowo – rekreacyjny z możliwością gier umysłowych i 

sportowych (Os. Reymonta) 

 

Projekt polega na utworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku na 

Os. Reymonta w Lipnie, pomiędzy blokiem nr 3 a Miejskim 

Centrum Kulturalnym. Na niezagospodarowanym terenie zostanie 

utworzone trawiaste boisko o pow. ok. 900 m2. Ponadto planuje 

się wykonanie nasadzeń krzewów, ustawienie 6 ławek, 2 stołów 

szachowych, montaż 2 latarni, a także wykonanie schodów i 

wybiegu dla psów. Opcjonalnie może zostać wykonany grill. 

Teren będzie pozwalał na organizowanie wolnego czasu 

mieszkańcom w różnym wieku. Będzie spełniał funkcje miejsca 

integracji i aktywizacji mieszkańców. 

100 000,00 zł 100 000,00 zł 

2.  02/BO/2021 Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego o 

powierzchni 288m2 (ul. Łączna) 

 

Projekt zakłada ułożenie nowej nawierzchni poliuretanowej, na 

odpowiedniej podbudowie, w miejsce istniejącego asfaltu na 

boisku do koszykówki, zlokalizowanym przy ul. Łącznej. Dzięki 

realizacji przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne o 

powierzchni 288 m2, służące mieszkańcom miasta. 

 

36 100,00 zł 60 000,00 zł 



3.  03/BO/2021 Organizacja festynu sportowego w ramach obchodów 100-lecia 

Miejskiego Klubu Sportowego MIEŃ LIPNO 

 

Projekt zakłada organizację festynu rekreacyjno – sportowego na 

stadionie Miejskim w Lipnie, związanego z obchodami 100-lecia 

Miejskiego Klubu Sportowego MIEŃ LIPNO. Impreza ma być 

także elementem Dni Lipna. W ramach zadania zaplanowano 

rodzinny piknik sportowy, podczas którego będą organizowane 

różne konkurencje z nagrodami i gadżetami promocyjnymi. Będzie 

funkcjonowała strefa rekreacyjna z animatorami dla najmłodszych. 

Planuje się mecz towarzyski MKS Mień i klubu z ekstraklasy oraz 

spotkania z gwiazdami piłki nożnej. Z uwagi na powiązanie z 

obchodami 100-lecia, planuje się również wydanie albumu 

pamiątkowego. Całość ma za zadanie integrować i zaktywizować 

mieszkańców, a także „świętować” 100-lecie MKS Mień Lipno. 

 

77 000,00 zł 47 000,00 zł 

 

Łączny koszt przedsięwzięć w oparciu o złożone formularze: 

 

213 000,00 zł 

 

207 000,00 zł 

 

 


