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LESZNO
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA LESZNA

Łukasz Borowiak, Prezydent Miasta Leszna

Dlaczego warto
zaangażować się w BO?
Ideą Budżetu Obywatelskiego jest realny
wpływ mieszkańców na ich otoczenie.
Potwierdzają to dane – corocznie zadania
wybiera kilkadziesiąt tysięcy uprawnionych
do głosowania mieszkańców Leszna,
a w ciągu sześciu lat do realizacji przekazano
aż dwadzieścia sześć zadań. Powodów do
zaangażowania się w Budżet Obywatelski
Miasta Leszna jest sporo. Moim zdaniem
przyświecają mu hasła: dbasz, decydujesz,
realizujesz. Po pierwsze Twoje otoczenie
zmienia się dzięki Tobie, sukcesywnie
zwiększając swoją atrakcyjność. Po drugie
Twój głos decyduje co i gdzie będzie
realizowane ze środków publicznych.
Nadto dzięki Twojemu głosowi realizowane
są cele ważne dla Ciebie i Twoich sąsiadów.
Liczę, że powyższe argumenty przekonają
niezdecydowanych jeszcze mieszkańców
Leszna do zgłaszania projektów i głosowania
na budżet obywatelski.

Mieszkańcy zdecydują, na co wydadzą część budżetu miasta Leszna (fot. NBP)

Rekordowy Budżet
Obywatelski
W roku 2020 Budżet Obywatelski Leszna
będzie najwyższy w historii samorządu.
Stało się tak, po ostatnich zmianach
w ustawie o samorządzie gminnym. Miasta
lub gminy nie mogą już samodzielnie
decydować o minimalnej kwocie, jaką
przeznaczą do dyspozycji mieszkańców.
W przypadku miasta na prawach powiatu,
jakim jest Leszno, musi to być
przynajmniej 0,5 procent wydatków
z ostatniego sprawozdania z wykonania
budżetu. W Lesznie to 2.080.000 zł.
Wysokość BO będzie się co roku zmieniać,
bo co roku wydatki samorządu są inne

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Budżet
Obywatelski Miasta Leszna wprowadzono
w roku 2014 i wyniósł on 300.000 zł.
Ostatni, tegoroczny urósł do 1.200.000 zł
i też był rekordowy. Co jeszcze wiadomo
o BO na rok 2020? że został on podzielony
na dwie części. 1.400.000 zł przeznaczono
na projekty duże o wartości do 700.000 zł,
a 680.000 zł na małe - do 200.000 zł.
Składanie wniosków i głosowanie na BO
2020 będzie tylko elektroniczne, tak jak
w tym roku. Projekty do BO 2020 będzie
można zgłaszać od 2 do 17 października
2019, zaś samo głosowanie przeprowadzone
zostanie od 8 do 29 stycznia 2020.
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PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna
W związku z nowymi uregulowaniami
prawnymi wynikającymi z ustawy
o samorządządzie gminnym Komisja
doraźna kodyfikacyjna składająca się
z Radnych Rady Miejskiej Leszna –
przewodniczącej Aleksandry PetrusSchmidt, Bernardyny Kaźmierczak,
Adriany Machowiak, Kazimierza Jęcza
i Jacka Mateckiego – na początku 2019
roku wypracowała nowe zasady
konsultacji społecznych w sprawie
części wydatków z budżetu miasta
Leszna określane jako „Budżet
Obywatelski
Miasta
Leszna”.
Najistotniejsze zmiany w stosunku do
poprzednich lat., które wprowadzono
to: głosowanie wyłącznie drogą
elektroniczną (w trakcie głosowania
utworzony jest punkt stacjonarny, gdzie
można będzie przyjść i oddać głos),
głosowanie bezpośrednie bez żadnych
ograniczeń wiekowych.

Nadto każdy mieszkaniec może oddać
maksymalnie 2 głosy (jeden głos na
wybrany przez siebie Duży Projekt
i jeden głos na wybrany przez siebie
Mały Projekt). Każdy projekt z chwilą
zgłoszenia otrzymuje swój numer, który
nie ulega zmianie, aż do zakończenia
realizacji Budżetu Obywatelskiego na
dany rok. Formalnie Regulamin Budżetu
Obywatelskiego Miasta Leszna stanowi
załącznik do Uchwały Nr VII/94/2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21.03.2019
roku w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Leszna w zakresie części
wydatków z budżetu Miasta Leszna.

Na wrześniowej sesji Radni Rady Miejskiej
Leszna
uchwalili
wysokość
środków
na BO2020 (Uchwała Nr XIII/196/2019)
oraz wprowadzili zmiany do regulaminu
w zakresie podziału puli środków oraz
terminów
składania
wniosków
oraz
głosowania (Uchwała Nr XIII/193/2019).

Radna Aleksandra Petrus-Schmidt, Przewodnicząca
Komisji doraźnej kodyfikacyjnej w trakcie omawiania
projektu uchwały.

Ujednolicony regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Leszna określa się jako „Budżet Obywatelski Miasta Leszna”.
2. Niniejszy regulamin określa wymagania, jakie powinny spełniać projekty budżetu obywatelskiego, które będą realizowane na terenie
administracyjnym Miasta Leszna, w tym w szczególności: wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, wymaganą
liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych, zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podania ich
do publicznej wiadomości oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania i zasady zgłaszania protestów.
3. Ze środków Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy lub
zadań własnych powiatu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
4. Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych
przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą
o finansach publicznych (instytucja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego).
§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Leszna;
2) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna;
3) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Leszno;
4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę zamieszkałą na terenie Miasta Leszna;
5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna;
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Leszna;
7) Komisji – należy przez to rozumieć „Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna” powołaną przez Prezydenta;
8) formularzu – należy przez to rozumieć Formularz zgłoszeniowy do Budżetu Obywatelskiego znajdujący się na portalu do głosowania;
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9) portalu do głosowania – należy przez to rozumieć portal dedykowany Budżetowi Obywatelskiemu na dany rok wskazany przez
Prezydenta Miasta Leszna jako właściwy;
10) Pełnomocniku projektu – należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią wskazaną przez zgłaszających do reprezentowania ich na etapie
składania formularza zgłoszeniowego do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji projektu;
11) Małym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przewyższa
200 000 zł (dwustu tysięcy złotych);
12) Dużym Projekcie – należy przez to rozumieć projekt, którego wartość przewyższa 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie
przewyższa kwoty 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych);
Rozdział 2
Wysokość środków
§3
1. Kwota ogólna środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 wynosi 1 200 000,00 zł
(jeden milion dwieście tysięcy złotych).
2. Wysokość kwoty ogólnej środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 i na następne lata nie może być
mniejsza niż 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Ich wysokość na dany rok
określa uchwałą Rada Miejska Leszna.
3. Rada z ważnych powodów, w szczególności z powodu wzrostu cen, może po zakończeniu głosowania przez mieszkańców zwiększyć
ilość środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym roku.
§4
1. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 Dużych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 600 000 zł
(sześćset tysięcy złotych).
2. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 Małych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 600 000 zł
(sześćset tysięcy złotych).
2a. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Dużych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 1 400 000 zł
(jeden milion czterysta tysięcy złotych).
2b. Na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Małych Projektów przeznacza się z kwoty ogólnej kwotę 680 000 zł
(sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).”;
3. Podział środków w latach kolejnych określa uchwałą Rada Miejska Leszna biorąc pod uwagę wysokość kwoty ogólnej na dany rok.
Rozdział 3
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty
oraz wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt
§5
1. Każdy mieszkaniec miasta może zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego dowolną liczbę projektów zadań publicznych.
2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na portalu do głosowania.
3. Złożony formularz uznaje się za ważny, jeśli:
1) zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe: nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja,
szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów),
uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność
miasta Leszna (zalecane 150 słów), imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL pełnomocnika projektu;
2) zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię, nazwisko, adres
zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. Dane osób popierających
wniosek nie będą publikowane.
4. Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać:
- na rok 2019 - w terminie od 24 kwietnia do 2 maja 2019 roku;
- na rok 2020 - w terminie od 2 października godz. 8.00 do 17 października 2019 roku;
- na rok 2021 i następne - w terminie od pierwszej środy czerwca godz. 8.00 do trzeciej środy czerwca roku poprzedzającego rok,
na który przewidziany jest Budżet Obywatelski.
5. Zgłaszany projekt musi spełniać ponadto następujące kryteria:
1) dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały
merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna;
2) być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego;
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3) być po zrealizowaniu ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Leszna;
4) być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie
do proponowanego zadania);
5) teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma
to odniesienie do proponowanego zadania);
6) w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania tzw. „twardych projektów” tzn. takich, które polegają
na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych;
7) być technicznie wykonalny;
8) zawierać szacunkowy koszt projektu.

6. Do Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty:
1) w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza kwotę 700.000 zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa niż
kwota 10.000, 01 zł;
2) dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności
dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków;
3) które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie
środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty sporządzone na
własny koszt;
4) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu;
5) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości
do współpracy w formie oświadczenia;
6) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego
imienia;
7) które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści uznane
powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne.”;
7. Każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer, numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji Budżetu
Obywatelskiego na dany rok.
Rozdział 4
Zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów
formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
§6
1. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-prawnej przez Komisję.
2. Weryfikacja formalno-prawna polega na sprawdzeniu czy projekt jest zgodny z obowiązującym prawem i z niniejszym regulaminem,
a w szczególności na sprawdzeniu:
1) kompletności i poprawności wypełnienia formularza zgłoszeniowego projektu;
2) zgodności projektu z zadaniami własnymi gminy lub powiatu;
3) zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym na danym terenie (jeśli ma
to odniesienie do zaproponowanego zadania);
4) czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi mienie Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich;
5) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;
6) wykonalności technicznej projektu.
3. Złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 6 skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu.
4. Komisja ma prawo do:
1) skorygowania w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem projektu szacowanych kosztów realizacji projektu, pod warunkiem, że nowa
oszacowana wartość projektu nie przekroczy kwoty maksymalnej przewidzianej na dany rok dla Dużego Projektu;
2) kontaktu z Pełnomocnikiem projektu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu;
3) zaproponowania Pełnomocnikowi projektu modyfikacji zgłoszonego projektu z poszanowaniem jego oryginalnej formy, w celu
dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych.
5. Dopuszcza się możliwość skorygowania wniosku przez Pełnomocnika Projektu do czasu zakończenia jego weryfikacji, przy zachowaniu
jego pierwotnych założeń.
6. Weryfikację kończy wydanie przez Komisję decyzji, od której służy odwołanie do Prezydenta.
7. Decyzja Komisji dotycząca:
- Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zostanie wydana nie później niż do dnia 3 czerwca 2019 roku;
- Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zostanie wydana nie później niż do dnia 22 grudnia 2019 roku;
- Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i następne zostanie wydana nie później niż do dnia 28 sierpnia roku poprzedzającego rok,
w którym budżet ma być realizowany.
8. Prawo odwołania od decyzji Komisji przysługuje Pełnomocnikowi projektu, który został negatywnie zweryfikowany i można je złożyć
w terminie 3 dni od wydania decyzji i powiadomienia Pełnomocnika projektu o tym fakcie. Odwołanie składa się pisemnie lub drogą
mailową na adres wskazany w decyzji. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Prezydenta.
9. Prezydent rozpatruje odwołanie nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem głosowania. Decyzja Prezydenta jest ostateczna.
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10. Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu
weryfikacji wszystkich zgłoszeń. W przypadku złożenia odwołania umieszczona zostanie adnotacja o tym fakcie, a po rozpatrzeniu
odwołania przez Prezydenta również adnotacja o decyzji Prezydenta poprzez zamieszczenie na portalu do głosowania.
Rozdział 5
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości
§7
1. Projekty spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie (projekty pozytywnie zweryfikowane) poddane będą głosowaniu.
2. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Leszna.
3. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości głosowania przez pełnomocnika.
4. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie:
- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 - od 15 czerwca do 30 czerwca 2019 r.;
- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 - od 8 stycznia godz. 8.00 do 29 stycznia 2020 r.;
- głosowanie Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 i następne – od pierwszej środy września do czwartej środy września roku
poprzedzającego rok, w którym budżet ma być realizowany.”.
5. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu do głosowania, za pośrednictwem urządzeń z dostępem
do internetu.
6. Dodatkowo aby umożliwić mieszkańcom Miasta Leszna oddanie głosu Prezydent ustala stałe punkty, w których również będzie można
głosować, w tym jeden w Urzędzie Miasta Leszna i poda ich adresy do publicznej wiadomości.
7. Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy: jeden głos na wybrany przez siebie Duży Projekt i jeden głos na wybrany przez
siebie Mały Projekt.
8. Obliczenie wyniku odbywa się w terminie 7 dni od zakończenia głosowania.
9. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów po uwzględnieniu protestów.
10. Protest można zgłosić w trakcie głosowania i do dwóch dni po jego zakończeniu osobiście w Urzędzie Miasta u wyznaczonych przez
Prezydenta członków Komisji, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Protest jest rozpatrywany niezwłocznie.
11. Za nieważny uznaje się głos w przypadku:
1) braku możliwości identyfikacji wybranego projektu;
2) oddania głosu na więcej niż jeden projekt z danej listy (lista Małych Projektów, lista Dużych Projektów);
3) braku podania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.
12. Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oraz
do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem podziału na Małe i Duże Projekty.
13. Informacja o wyniku głosowania podana zostanie na portalu do głosowania nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia głosowania.
14. W przypadku niemożności przeprowadzenia głosowania drogą elektroniczną Przewodniczący Komisji ma prawo zarządzić głosowanie
przy użyciu papierowych kart do głosowania. Informacje o tym fakcie podaje bezzwłocznie do publicznej wiadomości.
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LESZNO
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Strona dedykowana
Budżetowi
Obywatelskiemu
Miasta Leszna
Wraz z piątą edycją BO w Lesznie
uruchomiona została specjalna strona
internetowa, która dostępna jest pod adresem
www.budzetobywatelski.leszno.pl
Zostały umieszczone na niej takie informacje
jak aktualny harmonogram, argumenty
dla jakich warto zaangażować się
w obywatelskie współdziałanie, lista
dotyczasowych wygranych zadań, mapa
projektów zgłoszonych do edycji 2019,
FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania,
pliki do pobrania m.in. z regulaminem oraz
zakładka kontakt.
Dodatkowo w okresie zgłaszania projektów
i głosowania na stronie uatywnia się
przycisk, który przenosi użytkownika
do specjalnego elektronicznego formularza.

HISTORIA BO MIASTA LESZNA W PIGUŁCE

Czy wiesz, że …
Podczas sześciu dotyczasowych
edycji Budżetu Obywatelskiego
Radni Rady Miejskiej Leszna dwóch
kadencji decydowali corocznie
o wysokości środków, o których
będą decydowali wprost sami
mieszańcy. Ich łączna wysokość
wynosi aż 4 milionów 900 tysięcy
złotych. Jednakże licząc rekorodowe
środki przeznaczone na siódmą
edycję na 2020 rok kwota ta
wzrośnie do blisko 7 milionów
złotych.

W latach 2014 – 2019 mieszkańcy
zgłosili w sumie aż 131 projektów.
Po weryfikacji formalno - prawnej
Komisja dopuściła pod głosowanie
mieszkańców 104 projekty. Finalnie
w wyniku głosowania do realizacji
przekazano 26 zadań – na kolejnych
stronach można się zapoznać
z każdym z projektów.

Od
początku
historii
budżetu
obywatelskiego w Lesznie mieszkańcy
oddali łącznie 98.049 głosów,
z czego 81.436 zostało oddanych
poprawnie, tj. 83,1%. Warto dodać, że
średnio w proces głosowania na
Budżet Obywatelski Miasta Leszna
angażuje się około 30 % uprawnionych
mieszkańców.
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PORADNIK URZĘDU MIASTA LESZNA

Jak złożyć projekt do BO 2020?
Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy

Jakich projektów nie można zgłaszać?

• zgłoszenia dokonuje się wyłącznie poprzez wypełnienie
stosownego formularza na portalu do głosowania
(www.budzetobywatelski.leszno.pl). Nie ma możliwości
zgłaszania projektów osobiście w Urzędzie Miasta Leszna,

• w których szacunkowy koszt zgłaszanego projektu przekracza
kwotę 700.000 zł, albo szacunkowa wartość projektu jest niższa
niż kwota 10.000,01 zł,

• zalecany wzór karty poparcia projektu, który należy
wydrukować, wypełnić a następnie zeskanować i wgrać jako
załącznik podczas wypełniania elektronicznego formularza
zgłoszeniowego można pobrać z zakładki "O budżecie" ->
"Do pobrania".
Kto i ile projektów może zgłosić?
• każda zainteresowana osoba może zgłosić w ramach Budżetu
Obywatelskiego dowolną liczbę projektów zadań publicznych.
Taka osoba zgłaszająca staje się Pełnomocnikiem projektu
(należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią wskazaną przez
zgłaszających do reprezentowania ich na etapie składania
formularza zgłoszeniowego do Budżetu Obywatelskiego Miasta
Leszna, jego weryfikacji oraz na etapie realizacji projektu).
Jakie kryteria musi spełniać projekt, by został uznany na ważny?
• dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych gminy lub
zadań własnych powiatu i które są realizowane przez wydziały
merytoryczne i jednostki Urzędu Miasta Leszna,
• być możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku
budżetowego,
• być po zrealizowaniu
mieszkańców Leszna,

ogólnodostępny

dla

wszystkich

• być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to
odniesienie do proponowanego zadania),
• teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić mienie
Miasta Leszna nieobciążone na rzecz osób trzecich (jeśli ma to
odniesienie do proponowanego zadania),

• dotyczące terenu będącego własnością Miasta, na którym
prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy
działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się
działalność prowadzoną w celu osiągnięcia zysków,
• które zakładają realizację jedynie części projektu, w tym
sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia
lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na
projektowanie, chyba że wnioskodawca przedstawi projekty
sporządzone na własny koszt,
• które po realizacji generowałyby koszty utrzymania
niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości
proponowanego projektu,
• które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów
zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej
gotowości do współpracy w formie oświadczenia,
• które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego
imienia,
• które naruszają powszechnie obowiązujące normy moralne
i społeczne, a w szczególności takie, które zawierają treści
uznane powszechnie za: naganne, obsceniczne, obraźliwe,
wulgarne.
Co musi zawierać formularz zgłoszeniowy, aby był uznany za
ważny?
• gdy zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe:
nazwa projektu (zalecane do 25 słów), proponowana lokalizacja,
szacunkowy koszt projektu, opis projektu i niezbędne zadania
lub inwestycje do realizacji projektu (zalecane 150 słów),
uzasadnienie do realizacji projektu, w którym zostanie podany
sposób, jak realizacja projektu wpłynie pozytywnie na
społeczność miasta Leszna (zalecane 150 słów) a także imię,
nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail oraz nr PESEL
pełnomocnika projektu,

• być technicznie wykonalny,

• gdy zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20
mieszkańców miasta Leszna, a dane zawierające imię,
nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób
zostaną dołączone (zeskanowane) do elektronicznego
formularza zgłoszenia (dane osób popierających wniosek nie
będą publikowane),

•

•

• być zadaniem tzw. „twardych projektów” tzn. takich, które
polegają na działaniach inwestycyjnych dotyczących majątku
miasta lub na zakupach inwestycyjnych,

zawierać szacunkowy koszt projektu.

Numer projektu:
•

każdy projekt z chwilą zgłoszenia otrzymuje swój numer,
numery nie ulegają zmianie, aż do zakończenia realizacji
Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

w przypadku potrzeby wgrania więcej niż jednego pliku ze
zeskanowaną listą poparcia należy wykonać kolejno:
1) zaznaczyć za pomocą myszki pliki, które mają być
spakowane, 2) po zaznaczeniu danych przeznaczonych do
kompresji, kliknąć na dowolne spośród zaznaczonych ikon
prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybrać
kolejno polecenia „Wyślij do” oraz „Folder skompresowany
(zip), 3) Taki skompresowany plik należy wgrać w pole „Lista
poparcia” w formularzu zgłoszeniowym.
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PORADNIK URZĘDU MIASTA LESZNA

Cennik miejski
KATEGORIA: ZIELEŃ

KATEGORIA: INFRASTRUKTURA DROGOWA

•

wykonywanie 1 wybiegu dla psów: 50 tys. zł

•

budowa chodnika z kostki betonowej (1 m2): 250-400 zł

•

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo iglaste: 180-200 zł

•

budowa drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej (1 m2):

•

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo liściastego: 180-350 zł

•

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo obwód pnia 14-16 cm: 500-700 zł

•

wykonanie nasadzenia - 1 drzewo obwód pnia 45-50 cm: 1.500-2.500 zł

•

wykonanie nasadzenia - 1 krzew liściaste: 25-30 zł

•

wykonanie nasadzenia - 1 krzew iglasty: 40-60 zł

•

wykonanie trawnika (wysianie 1 m2): 6,5-20 zł

•

wykonanie trawnika (darniowanie 1 m2): 35-40 zł

•

wykonanie kwietnika / kompozycji traw ozdobnych (1 m2): 65-250 zł

160-250 zł
•

ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu
asfaltowego (1 m2): 40-80 zł

•

ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy gruzu
betonowego (1 m2): 50-70 zł

•

ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa
łamanego (1 m2): 40-90 zł

KATEGORIA: PLAC ZABAW

•

budowa drogi, wykonanie nakładki asfaltowej (1 m2): 50-120 zł

•

budowa 1 miejsca postojowego (1 lokalizacja): 2.000-4.000 zł

•

budowa 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
(1 lokalizacja): 3.000-5.000 zł

•

ogrodzenie z siatki (montaż 1mb): 370 zł

•

zjeżdżalnia (1 szt.): 2.400-4.300 zł

•

drążki / drabinki (1 szt.): 700-2.700 zł

•

huśtawka podwójna (1 szt.): 2.500-3.600 zł

•

karuzela (1 szt.): 4.500-6.500 zł

•

huśtawka pojedyncza (1 szt.): 1.200-2.500 zł

•

wybudowanie azylu/wysepki dla pieszych (1 azyl): 1.400-1.800 zł

•

bujak na sprężynie (1 szt.): 1.000-2.200 zł

•

wykonanie progu zwalniającego z prefabrykantu (1 lokalizacja):

•

tablica edukacyjna (1 szt.): 1.000-1.500 zł

•

budowa piaskownicy o wymiarach 3 x 3 (1 lokalizacja): 2.500 zł

•

likwidacja barier architektonicznych przez obniżenie krawężnika
(1mb): 40-100 zł

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

2.500-7.500 zł
•

wybudowanie wyniesionego skrzyżowania (1 lokalizacja):
22.000-100.000,00 zł

KATEGORIA: SPORT I REKREACJA
•

budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej (1 m ): 450-550 zł

•

boisko do gry w koszykówkę (1 lokalizacja): 180.000 zł

•

siłownia zewnętrzna – 2 przyrządy na jednej konstrukcji (1 punkt):

•

montaż barierki (poręczy) ochronnej o dł. 2 m: 500 zł

KATEGORIA: MAŁA ARCHITEKTURA

KATEGORIA: ELEKTRYCZNE
ustawienie

latarni

parkowej

lub

ulicznej

z

projektem

(1 słup oświetleniowy): 6.500-8.000 zł
•

montaż lustra drogowego (1 szt.): 500 zł

2

3.600-7.200 zł

•

•

ustawienie

latarni

parkowej

lub

ulicznej

z

projektem

(10 słupów oświetleniowych): 70.000-100.000 zł
•

uruchomienie HOT SPOTu (1 lokalizacja): 2.500-4.000 zł

•

oświetlenie boiska szkolnego wielofunkcyjnego z projektem (1 kpl.):

•

kosz na psie odchody z montażem (1 szt.): 250-1.000 zł

•

ławka parkowa z oparciem z montażem (1 szt.): 1.500-2.000 zł

•

ławka parkowa bez oparcia z montażem (1 szt.): 1.000-1.700 zł

•

kosz na śmieci (1 szt.): 900-1.700 zł

•

1 stojak rowerowy typu "U" (zakup + montaż): 900 zł

•

samoobsługowa stacja naprawy rowerów - stojak z zestawem
narzędzi i pompką na wszystkie rodzaje zaworów dostępne bez
opłat (1 szt.): 6.500-9.000 zł

100.000 zł

Powyżej prezentujemy przybliżony, szacunkowy koszt realizacji Twojego pomysłu, który ułatwi proces zgłaszania zadań
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Szacując kosztorys zadania należy przewidzieć dodatkowe koszty
wykonania dokumentacji projektowej w wysokości około 15% wartości zadania.
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PORADNIK URZĘDU MIASTA LESZNA

Jak głosować na zadania BO 2020?
Które projekty zostaną poddane pod głosowanie?

Ile głosów można oddać?

• Projekty spełniające wymogi określone w regulaminie (projekty
pozytywnie zweryfikowane)

• Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy - jeden
głos na wybrany przez siebie Duży Projekt i jeden głos na
wybrany przez siebie Mały Projekt.

Kto może głosować?
• Uprawniona do udziału w głosowaniu jest każda osoba
zamieszkała na terenie Miasta Leszna, bez żadnych ograniczeń
wiekowych.
Czy można zagłosować przez pełnomocnika?
• Nie. Głosowanie jest równe i bezpośrednie, nie ma możliwości
głosowania przez pełnomocnika.

• Każdy mieszkaniec ma jednorazową możliwość zagłosowania nie ma możliwości zagłosowania na Duży Projekt, a po czasie
na Mały Projekt.
Kiedy oddany głos będzie uznany za nieważny?
• W przypadku braku możliwości identyfikacji wybranego
projektu,

Sposoby głosowania:

• W przypadku oddania głosu na więcej niż jeden projekt z danej
listy (lista Małych Projektów, lista Dużych Projektów);

• Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej,
z wykorzystaniem niniejszego portalu do głosowania, za
pośrednictwem urządzeń z dostępem do Internetu,

• W przypadku braku podania lub podania niepoprawnego adresu
zamieszkania.

• Dodatkowo utworzony zostanie punkt, w których również
będzie można głosować.

Wybór projektów:
• Za wybrane do zrealizowania w Budżecie Obywatelskim uznaje
się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów oraz
do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel,
z uwzględnieniem podziału na Małe i Duże Projekty.
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MAPA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LESZNA

26 zadań przekazanych do realizacji
Od 2014 roku za pośrednictwem budżetu obywatelskiego mieszkańcy
Leszna decydują jakie inwestycje ich zdaniem powinny są realizowane
z miejskiego budżetu. W ciągu sześciu lat nazbierało się ich aż
dwadzieścia sześć. W dalszej części każdy projekt został pokrótce
omówiony na podstawie uzasadnień do projektów.
• 2014
Oświetlenie
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
- ul. Holenderska
• 2014 - Budowa placu zabaw i rekreacji „Leśna Kraina”
- dzielnica Grzybowo
• 2014 - Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 2
oraz Gimnazjum nr 2 – ul. Narutowicza
• 2015 - Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki
nożnej o wym.24 m x 44 m w Szkole Podstawowej nr 2 oraz
Gimnazjum nr 2 – ul. Narutowicza
• 2015 - Budowa kompleksu sportowego u zbiegu ulic Zamenhofa
i Rejtana (dokumentacja projektowa)
• 2016 - Budowa kortu tenisowego u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa
oraz Tadeusza Rejtana
• 2016 - Rewitalizacja terenów zielonych Przedszkola Miejskiego nr 10
w Lesznie - "Zielony Świat" - ul. Bolesława Prusa
• 2016 - Park i wybieg dla psów - ul. Norwida
• 2016 - Rewitalizacja istniejącego placu zabaw przy
ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z nowym wyposażeniem
w urządzenia do zabawy dla dzieci oraz przenośną toaletę a także
o ustawienie dwóch aktywnych znaków drogowych B-33
• 2016 - Utwardzenie powierzchni handlowej kostką brukową
na Targowisku Holenderska
• 2017 - Budowa boiska Piłkarskiego TYPU ORLIK - Zespół Szkół
Ekonomicznych
• 2017 - Centrum integracji pokoleniowej "Famuła" przy
ul. Św. Franciszka z Asyżu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017 - Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 8
w Lesznie - ul. Rumuńska
2017 - Modernizacja i doposażenie istniejącego wybiegu dla psów
- ul. Norwida
2017 - Remont drogi przy ul. Tadeusza Rejtana 104-110
2018 - Zatorze zmienia oblicze, rusz się, znajdź przystopki, zobacz
zmiany, poznaj, odpocznij, spędź miło czas i zabaw się z nami
2018 - Zielona klasa wraz z grami interaktywnymi – SP5,
ul. Łowiecka 50c
2018 - Kompleks boisk do siatkówki (boisko z nawierzchnią
syntetyczną oraz dwa boiska do siatkówki plażowej) – ZSE,
ul. Poniatowskiego 2
2018 - Zagospodarowanie terenu w pasie drogowym ul. 17 Pułku
Ułanów w Lesznie wraz z budową miejsc postojowych,
odwodnieniem i oświetleniem
2018 - Remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1
i zagospodarowanie jego powierzchni – SP1, Al. Krasińskiego 2
2018 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Lesznie
– ul. 17 Stycznia 13
2019 - Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa
3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana
zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy
2019 - Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ulicy Reja
do ulicy Szybowników z oświetleniem i wymiana zdewastowanego
chodnika na ulicy Piastowskiej przy SP 9
2019 - Budowa boiska sportowego dla dzieci
2019 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
Leszna
2019 - "Park Miejski - Zaborowo"

MAPA INWESTYCJI OBYWATELSKICH 2014-2019
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ROK 2014 – UL. HOLENDERSKA

Oświetlenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
ZŁOŻONO 1982 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

UL. HOLENDERSKA, BULODROM

Realizacja zadania tj. kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Holenderskiej w Lesznie pozwoliło na bardziej efektywne
wykorzystanie przez mieszkańców obiektów zabaw, rekreacji i sportu,
a także poprawiło bezpieczeństwo w rejonie osiedla Holendarska.
Obiekty cieszą się zainteresowaniem. Dzięki oświetleniu mieszkańcy
mogą korzystać z nich bezpieczniej i o wiele dłużej każdego dnia. Należy
zaznaczyć, że plac zabaw został uznany za najpiękniejszy w mieście,
a boisko do gry w bule zostało pobudowane z wielkim udziałem czynnika
społecznego, a także we współpracy z samorządem i jednostkami Miasta
Leszna.

ROK 2014 – UL. GRZYBOWO

Budowa placu zabaw i rekreacji
„Leśna Kraina”
ZŁOŻONO 1787 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Celem zadania był rozwój infrastruktury związanej z rekreacją
i aktywnością społeczną mieszkańców miasta Leszna poprzez budowę
placu zabaw na osiedlu Grzybowo. Budowa miała na celu zapewnienie
aktywnego, przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież. Zagospodarowana w ten sposób działka stała się
miejscem spotkań nie tylko lokalnej społeczności ale wszystkich
mieszkańców miasta Leszna, bowiem osiedle jest usytuowane w bliskim UL. GRZYBOWO, PLAC ZABAW
sąsiedztwie często uczęszczanej ścieżki rowerowej Leszno – Osieczna.
Inwestycja umożliwiła dzieciom korzystanie z bezpiecznego ruchu na
świeżym powietrzu a ich rodzicom możliwość spotkania się i wymiany
doświadczeń.

ROK 2014 – UL. NARUTOWICZA

Budowa bieżni i skoczni w dal
przy Szkole Podstawowej nr 2
oraz Gimnazjum nr 2
ZŁOŻONO 1652 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: BIEŻNIA I SKOCZNIA W DAL

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk szkół podstawowej,
gimnazjum i Zespołu Szkół Ekonomiczego oraz zdrowemu wychowaniu
i propagowaniu kultury fizycznej w ramach realizacji wygranych zadań
z budżetu obywatelskiego przystąpiono do budowy bieżni i skoczni w dal
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie. W 2014 roku w okolicy nie
funkcjonowały tego typu ogólnodostępnych obiekty sportowe.
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LESZNO
ROK 2015 – UL. NARUTOWICZA

Budowa boiska wielofunkcyjnego
do piłki ręcznej i piłki nożnej o wym.
24m x 44m w Szkole Podstawowej nr 2
oraz Gimnazjum nr 2
ZŁOŻONO 3380 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk szkół podstawowej,
gimnazjum i Zespołu Szkół Ekonomiczego oraz zdrowemu wychowaniu
i propagowaniu kultury fizycznej przystąpiono do budowy boiska
wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i piłki nożnej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Lesznie. W 2015 roku w okolicy nie funkcjonowały
tego typu ogólnodostępnych obiekty sportowe.

ROK 2015 – UL. ZAMENHOFA / REJTANA

Budowa kompleksu sportowego
u zbiegu ulic Zamenhofa
i Rejtana
ZŁOŻONO 2471 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Zadanie stanowiło wykonanie dokumentacji projektowej. Zakładało ona
boiska wielofunkcyjnego składającego się m.in. z boiska do piłki nożnej,
ręcznej, koszykówki, kortu tenisowego, mają służyć nie tylko
mieszkańcom osiedla Rejtana i Zamenhofa ale również mieszkańcom
całego Leszna, ponadto dzieciom uczęszczającym do Szkoły W TEJ LOKALIZACJI WYBUDOWANO KOMPLEKS SPORTOWY
Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 7 w Lesznie. Celem zadania było
podniesienie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Potrzeba powstania kompleksu sportowego była wówczas uzasadniona
z uwagi na brak dostępnego ogólnodostępnego przedmiotowego boiska
w tej części miasta.

ROK 2016 – UL. ZAMENHOFA / REJTANA

Budowa kortu tenisowego
u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa
oraz Tadeusza Rejtana
ZŁOŻONO 1234 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

ZAMENHOFA/REJTANA: KOMPLEKS BOISK

Zadanie stanowiło swego rodzaju kontyuację zadania z 2014 roku.
W ramach inwestycji wybudowano kort tenisowy, który służy nie tylko
mieszkańcom osiedla Rejtana i Zamenhofa ale również mieszkańcom
całego Leszna, ponadto dzieciom uczęszczającym do Szkoły
Podstawowej nr 13. Celem zadania było podniesienie aktywności
fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Potrzeba powstania kompleksu
sportowego była wówczas uzasadniona z uwagi na brak dostępnego
ogólnodostępnego przedmiotowego boiska w tej części miasta.
Obok kortu tenisowego wybudowane jest boisko wielofunkcyjne.
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ROK 2016 – UL. PRUSA

Rewitalizacja terenów zielonych
Przedszkola Miejskiego nr 10
w Lesznie - "Zielony Świat"
ZŁOŻONO 1528 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

Ul. PRUSA, PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Celem zadania była rewitalizacja terenów zielonych - wprowadzenie ładu
kompozycyjnego i estetycznego terenów zielonych, a przede wszystkim
przywrócenie im pożytecznych dla każdego człowieka funkcji
biologicznych, zdrowotnych czy społeczny. Zadanie polegało
na opracowaniu ogólnego projektu koncepcyjnego terenu zielonego oraz
jego realizacja z podziałem na etapy. Inicjatywa przewidywała
partycypacje społeczną polegającą na uczestnictwie wolontariuszy przy
lekkich pracach porządkowych.

ROK 2016 – UL. NORWIDA

Park i wybieg dla psów
ZŁOŻONO 1174 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Stworzenie wybiegu dla psów wpłyneło pozytywnie na wizerunek miasta
Leszna. Wnioskodawcy zaobserwowali wzrost liczby ludzi
posiadających psy i jednocześnie brak miejsc, w którym to istniałaby
możliwość wybiegu ich swobodnego biegania. Zagospodarowanie
większej przestrzeni, podzielonej na mniejsze umożliwiło jednoczesne
przebywanie na tym samym terenie większej ilości psów wraz z ich
właścicielami. Poza tym inwestycja stworzyła posiadaczom psów
możliwość zadbania o potrzeby swoich czworonożnych przyjaciół, UL. NORWIDA, PARK I WYBIEG DLA PSÓW
jak również miejsce sprzyja spotkaniom osób o podobnych
zainteresowaniach.

ROK 2016 – UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Rewitalizacja istniejącego placu zabaw
przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz
z nowym wyposażeniem w urządzenia
do zabawy dla dzieci oraz przenośną
toaletę a także o ustawienie dwóch
aktywnych znaków drogowych B-33
ZŁOŻONO 2661 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, PLAC ZABAW

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu polegała na
wyposażeniu je w nowe urządzenia do zabawy dla dzieci oraz przenośną
toaletę. Nadto ustawienie dwóch aktywnych znaków drogowych
z wyświetlaczem prędkości przy ul. Św. Franciszka z Asyżu miało na
celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w okolicach
przedszkola i dojścia do szkoły. Pierwotny plac zabaw od wielu lat ulegał
stopniowej degradacji i konieczne było przywrócenie funkcjonalności
poprzez wyposażenie w nowe urządzenia do zabawy i wypoczynku.
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LESZNO
ROK 2016 – UL. HOLENDERSKA

Utwardzenie powierzchni
handlowej kostką brukową
na Targowisku Holenderska
ZŁOŻONO 947 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

UL. HOLENDERSKA, UTWARDZONA POWIERZCHNIA HANDLOWA

Cześć powierzchni handlowej na Targowisku Holenderska była
nieutwardzona, nawierzchnię tę stanowił żużel, który podczas słonecznej
pogody wysychał i tworzył zanieczyszczony pył. W dni deszczowe
nawierzchnia ta nie sprzyja zarówno sprzedawcom jak i kupującym.
Nieutwardzony teren i panujące wówczas warunki atmosferyczne
negatywnie wpływały na handel na leszczyńskim targowisku.
Utwardzenie nawierzchni poprawiło komfort zakupów dla mieszkańców
Leszna oraz stworzyło lepsze warunki handlowe na terenie targowiska.

ROK 2017 – UL. PONIATOWSKIEGO

Budowa boiska Piłkarskiego
typu Orlik przy Zespole Szkół
Ekonomicznych
ZŁOŻONO 2265 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie, w której
młodzież się kształci w wielu specjalizacjach. Ważnym aspektem
zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność fizyczna. Budowa
boiska przyczyniła się do poprawy zagospodarowania przestrzennego.
Uwzględniając brak tego typu infrastruktury sportowej w centrum miasta ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, BOISKO TYPU ORLIK
przewidziano szerokie wykorzystanie obiektu przez społeczność.
Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci i młodzieży. Budowa
boiska uatrakcyjniła teren szczególnie dla młodych mieszkańców
obszaru, stwarzając warunki do podejmowania systematycznej
aktywności fizycznej.

ROK 2017 – UL. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Centrum integracji
pokoleniowej "Famuła"
przy ul. Św. Franciszka z Asyżu
ZŁOŻONO 3608 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, CENTRUM „FAMUŁA”

Rozbudowa placu zabaw „Rojberkowo” o urządzenia dla dorosłych,
seniorów i osób niepełnosprawnych pozwoliło zwiększyć integrację
mieszkańców, pomaga wpływać na akceptację ludzi niepełnosprawnych,
konsoliduje pokoleniowo środowisko. Po rozbudowie obiekt jest
kompletny pod względem rekreacyjnym i daje możliwość organizacji
mini imprez osiedlowych oraz aktywnych spotkań mieszkańców. Nadto
rozwija fizycznie mieszkańców Leszna a równocześnie daje możliwość
odpoczynku przy grze lub książce.
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ROK 2017 – UL. RUMUŃSKA

Rewitalizacja boiska do koszykówki
przy Gimnazjum nr 8 w Lesznie
ZŁOŻONO 1550 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

UL. RUMUŃSKA, BOISKO DO KOSZYKÓWKI

Boisko przy Gimnazjum nr 8 to doskonała inwestycja w przyszłość
młodzieży. Powszechnie wiadomo, że dużo aktywnego ruchu
od najmłodszych lat może zaprocentować większą aktywnością
w dorosłym życiu. Ruch wzmacnia wytrzymałość kości oraz wpływa
na prawidłowe funkcjonowanie stawów, zapewniając im odpowiednią
elastyczność, poprawia odporność i kondycję młodzieży. Młodzież
korzystająca z boisk sportowych ma również okazję na poprawę swoich
relacji z otoczeniem. Nawiązują spontaniczne sojusze z innymi
uczestnikami gier ćwiczą umiejętności społeczne. To bardzo ważne
szczególnie w okresie szkolnym, kiedy młodzież naturalnie
skoncentrowane jest na sobie.

ROK 2017 – UL. NORWIDA

Modernizacja i doposażenie
istniejącego wybiegu dla psów
ZŁOŻONO 827 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Uzupełnienie wybiegu o elementy sprzętowe przyczyniło się
do uatrakcyjnienia obiektu oraz częstsze jego użytkowanie przez
pasjonatów psich sportów - jest to jedyne takie miejsce w Lesznie
i okolicy. Oświetlenie z kolei umożliwiło pełne wykorzystanie obiektu
przez cały rok bez względu na porę dnia czy roku. Założenie monitoringu
oraz oświetlenia przyczyniło się również do podniesienia bezpieczeństwa
osób i zwierząt korzystających z obiektu. Podniosło to świadomość UL. NORWIDA, WYBIEG DLA PSÓW
opiekunów do utrzymania porządku na terenie wybiegu. Podzielenie
terenu na 4 różnego rodzaju wybiegu, zapewnienie odpowiedniego
sprzętu i oświetlenia znacznie zwiększyło atrakcyjność obiektu przez
cały rok.

ROK 2017 – UL. TADEUSZA REJTANA

Remont drogi przy ulicy
Tadeusza Rejtana 104-110
ZŁOŻONO 744 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

UL. REJTANA, ODCINEK ULICY W TRAKCIE REMONTU

Wskazana droga obsługuje dużą liczbę mieszkańców miasta Leszna.
Korzystają z niej zarówno mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej
Przylesie, jak i TBS-u oraz nowo wybudowanego budynku
wielorodzinnego. Zadanie obejmowało rozbiórkę istniejącej nawierzchni
jezdni oraz miejsc postojowych z trylinki, rozbiórkę istniejącej
podbudowy, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jezdni, chodników oraz miejsc postojowych, regulację wysokościową
wpustów
ulicznych,
włazów
studni
kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,
wykonanie nawierzchni jezdni z materiału rozbiórkowego i częściowo
z nowego – trylinki, wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych,
ścieku z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych
z drobnowymiarowych elementów betonowych.
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LESZNO
ROK 2018 – DZIELNICA ZATORZE

Zatorze zmienia oblicze, rusz się,
znajdź przystopki, zobacz
zmiany, poznaj, odpocznij, spędź
miło czas i zabaw się z nami
ZŁOŻONO 5286 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

RONDO ZATORZE, JEDEN Z PUNKTÓW „PRZYSTOPKÓW”

Zgłaszane od dawna postulaty mieszkańców Zatorza odnośnie braku
miejsc odpoczynku i relaksu zostały w pełni zaspokojone. Rewitalizacja
terenów zielonych poprawiło estetykę otoczenia a przede wszystkim
pozwoliło mieszkańcom na możliwość relaksacyjnej podróży przez
Zatorze z możliwością zabawy, edukacji i wypoczynku. Wytyczenie tzw.
„przystopek” stworzyło ciekawą trasę spacerową wzbogaconą formą gry
dla najmłodszych chętnych nowych doznań i atrakcji. Zrewitalizowany
punkt centralny projektu plac Obrońców Warszawy może w przyszłości
stanowić kolejny punkt na mapie miasta Leszna do wykorzystania
w organizacji masowych miejskich imprez.

ROK 2018 – UL. ŁOWIECKA

Zielona klasa wraz z grami
interaktywnymi przy
Szkole Podstawowej nr 5
ZŁOŻONO 2024 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Zielona Klasa jest miejscem nie tylko do nauki na świeżym powietrzu.
Dla nauczycieli została stworzona możliwość prowadzenia kreatywnych
zajęć na każdym etapie edukacji. Uczniowie, przedszkolaki a także
mieszkańcy osiedla mają możliwość współtworzyenia przestrzeni
dookoła Zielonej Klasy poprzez tworzenie zielników i kwietników SZKOŁA PODSTAWOWOWA NR 5, „ZIELONA KLASA”
w specjalnie przygotowanych skrzyniach. Ruchome tablice, karmniki
i stacja meteorologiczna ułatwią dzieciom naukę poprzez realne
zaangażowanie. Pielęgnacja roślin oraz dbałość o wspólne dobro
niewątpliwie pozytywnie wpłynie na postawy prospołeczne wśród dzieci
i młodzieży. Zielona Klasa będzie stanowić interaktywny plac zabaw
dający lokalnej społeczności możliwość spędzania wolnego czasu,
organizacji dni sportu, festynów i innych przedsięwzięć
środowiskowych.

ROK 2018 – UL. PONIATOWSKIEGO

Kompleks boisk do siatkówki
(boisko z nawierzchnią syntetyczną
oraz dwa boiska do siatkówki
plażowej)
ZŁOŻONO 1493 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH, BOISKO DO SIATKÓWKI

Zespół Szkół Ekonomicznych jest największą szkołą w regionie. Duża
część zajęć z wychowania fizycznego odbywa się poza salą
gimnastyczną. Kompleks boisk do siatkówki poprawił jakość tych zajęć.
Ważnym aspektem zdrowego stylu życia jest systematyczna aktywność
fizyczna. Budowa boisk przyczyniła się do poprawy zagospodarowania
przestrzennego Wybudowany obiekt jest ogólnodostępny dla dzieci
i młodzież, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Budowa boisk w centrum
miasta uatrakcyjni teren szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru,
stwarzając warunki do podejmowania systematycznej aktywności
fizycznej.
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LESZNO
ROK 2018 – UL. 17 PUŁKU UŁANÓW

Zagospodarowanie terenu w pasie
drogowym ul. 17 Pułku Ułanów
w Lesznie wraz z budową miejsc
postojowych, odwodnieniem
i oświetleniem
ZŁOŻONO 909 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
UL. 17 PUŁKU UŁANÓW, NOWY PARKING Z UZBROJENIEM

Projekt znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyke
wskazanego terenu. Znaczny wpływ ma również na poprawę
infrastruktury drogowej – mieszkańcy pobliskich domów borykali się
z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych.

ROK 2018 – AL. KRASIŃSKIEGO

Remont muru na boisku
Szkoły Podstawowej nr 1
i zagospodarowanie jego powierzchni
ZŁOŻONO 471 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Realizacja projektu miała duże znaczenie dla uczniów szkoły, ponieważ
boisko jest małe a zagospodarowanie muru stwarza dzieciom nowe
możliwości zabawy. Boisko jest zawsze otwarte i korzystają z niego
dzieci mieszkające na Nowym Rynku i Starym Mieście. Projekt może
stać się dodatkową atrakcją dla dzieci na czas organizowanych na
Nowym Rynku imprez dla mieszkańców. Realizacja Projektu wpisuje się
w rewitalizację Starego Miasta.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, ZAGOSPODAROWANIE WOLNEJ PRZESTRZENI

ROK 2018 – UL. 17 STYCZNIA

Modernizacja placu zabaw
w Przedszkolu nr 6 w Lesznie
ZŁOŻONO 445 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

PRZEDSZKOLE NR 6, PLAC ZABAW

Celem realizacji projektu było stworzenie placu zabaw bezpiecznego
oraz przyjaznego dzieciom, w każdej kategorii wiekowej. Ma on na celu
pobudzić również wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny. Pierwotny
wygląd odstraszał i pozostawiał wiele do życzenia, sprawiał,
iż przedszkole wybierane było w rekrutacji na drugim bądź też trzecim
miejscu. Dobrze wyposażony plac zabaw zwiększył ofertę edukacyjną
przedszkola, a dzieciom zapewnił dodatkową radość przy zabawie
z rówieśnikami.
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LESZNO
ROK 2019 – DZIENICA ZATORZE

Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na
Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki
plażowej, ścieżek spacerowych oraz
wymiana zniszczonych chodników
w newralgicznych punktach dzielnicy
ZŁOŻONO 4216 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

ZATORZE, WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ REMONT CHODNIKÓW

Projekt zakłada budowę 3 boisk do piłki siatkowej plażowej w miejscu
istniejącego toru speedrowerowego. Budowa dodatkowych ścieżek
szutrowych na placu Obrońców Warszawy została wymuszona brakiem
bezpiecznych przejść przez jezdnię w bezpośredniej bliskości placu.
Ponadto teren wymaga niwelacji, uzupełnienia ziemią i obsiania trawą.
Ponadto wykonane zostaną remonty chodników na ulicy Żeromskiego
Szczepanowskiego, Lubuskiej, Konopnickiej, Dąbrówki i Reja. Nadto
planowane jest zamontowanie oświetlenia pod wiaduktem pomiędzy
ul. Reja a ul. św. Józefa. Projekt oczekuje na realizację.

ROK 2019 – DZIELNICA ZATORZE

Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia
pieszego z ulicy Reja do ulicy
Szybowników z oświetleniem
i wymiana zdewastowanego chodnika
na ulicy Piastowskiej przy SP 9
ZŁOŻONO 3938 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Projekt zakłada wybudowanie nowego chodnika z kostki betonowej od
ulicy Reja do ulicy Szybowników o szerokości 1,5 m oraz wymianę ZATORZE, BĘDZIE BEZPIECZNEJ W REJONIE WIADUKTU
chodnika przy budynku ZHP. Przebudowa chodników na ulicy
Piastowskiej zakłada wymianę chodnika po stronie przeciwnej do szkoły
Projekt oczekuje na realizację.

ROK 2019 – UL. NARUTOWICZA

Budowa boiska sportowego
dla dzieci
ZŁOŻONO 1229 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

WIDOK NA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2 Z TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ
EKONOMICZNYCH

Budowa wielofunkcyjnego boiska do siatkówki i koszykówki na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2. Projektowane boisko posiadać będzie
powierzchnię 608 m2. Nawierzchnię stanowić będzie multifunkcyjna
trawa syntetyczna o wysokości ok. 22 mm zasypana piaskiem
kwarcowym. Wyposażone będzie w dwa kosze stalowe ocynkowane
do koszykówki oraz demontowalne aluminiowe słupki do siatkówki.
Wybudowany obiekt będzie dostępny dla ogółu dzieci i młodzieży,
a korzystanie będzie z niego bezpłatne. Zgłaszany projekt ma na celu
uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić do aktywnego i bezpiecznego spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu przez dzieci i młodzież z terenu
Podwale i Śródmieście. Projekt oczekuje na realizację.
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ROK 2019 – UL. REJTANA

Poprawa bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców Leszna
ZŁOŻONO 1050 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW

REJTANA, WRÓTCE POWSTANĄ WYBIEG DLA PSÓW I MIEJSCA POSTOJOWE

Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w rejonie, gdzie odczuwa
się ich znaczący brak. Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną zlikwidowane "dzikie" postoje
samochodów, które często wpływają na ograniczenie widoczności drogi.
Projekt zakłada również stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów
w rejonie lasku, dla którego została opracowana koncepcja
zagospodarowania jako park miejski. Miejsce, w którym właściciele
czworonogów będą mogli bezpiecznie wyprowadzać swoje psy
z pewnością wpłynie na komfort mieszkańców. Teren ten stanie się
miejscem spotkań mieszkańców, którzy będą mogli wspólnie dzielić się
swoimi zainteresowaniami jak i umilać czas na zabawie ze swoimi
pupilami. Projekt oczekuje na realizację.

ROK 2019 – UL. RYNEK ZABOROWSKI

"Park Miejski - Zaborowo"
ZŁOŻONO 1261 POPRAWNIE ODDANYCH GŁOSÓW
Rewitalizacja i zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych
w centralnej części osiedla Zaborowo stworzy obszar wypoczynku
również aktywnego dla całej społeczności osiedla. Budowa niewielkiej
fontanny podniesie walory estetyczne i będzie miejscem przyjemnego
wypoczynku latem. Po wyprowadzeniu się szkoły potrzebny jest miejski
teren, na którym swoje działania plenerowe, festyny mogłyby prowadzić:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia 4, Przedszkole nr 12, Parafia
Rzymskokatolicka oraz Stowarzyszenie "Zaborowianie" i inne
organizacje działające na rzecz społeczności miasta Leszna. Jedną z cech
łączących mieszkańców osiedla jest umiejętność gry w tenisa stołowego.
Jego stworzenie daje możliwość integracji pokoleniowej, wspólnego
spędzania czasu wolnego. Nadto niewielka siłownia zewnętrzna
uatrakcyjni ich zaangażowanie ruchowe.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA RYNKU ZABOROWSKIM

ROK 2020 – MIASTO LESZNO

Miejsce na Twój projekt!
ZBIERZ 20 PODPISÓW I ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT
Już 2 października rozpocznie się kolejna edycja Budżetu
Obywatelskiego Miasta Leszna. Do 17 października będzie istniała
możliwość składania projektów drogą elektroniczną z wykorzystaniem
portalu www.budzetobywatelski.leszno.pl
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno – pokój nr 34
www.budzetobywatelski.leszno.pl | budzetobywatelski@leszno.pl
tel. 65 529-81-34 (w godzinach pracy urzędu)
OPRACOWANIE:
URZĄD MIASTA LESZNA, UL. KAZIMIRZA KARASIA 15, 64-100 LESZNO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG, BIURO PRASOWE
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