Wyniki głosowania mieszkańców Leżajska na projekty złożone do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
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Liczba
ważnych
głosów

563

380

Nr i Tytuł projektu

20.
Modernizacja
kuchni szkolnych i
przedszkolnych
–
zakup
pieców
konwekcyjnoparowych, w celu
wzrostu wydajności,
dostosowania
do
nowych
przepisów
żywieniowych
w
placówkach żywienia
zbiorowego
oraz
wypracowania
pozytywnych
nawyków
żywieniowych wśród
dzieci i młodzieży.

5. Miejska
Plenerowa

Siłownia

Opis projektu

Projekt przewiduje zakup i montaż 7 pieców konwekcyjnoparowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Miasto Leżajsk tj. 3 Przedszkola, Gimnazjum Miejskie i 3 Szkoły
Podstawowe.
Planowana inwestycja związana jest z wejściem w życie nowych
przepisów tj. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz
rozporządzenia Min. Zdrowia w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie musza
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Celem w/w
przepisów obowiązujących od 1 września 2015 r. jest wzmocnienie
ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i
przedszkolnym poprzez ograniczenie dostępu do środków
spożywczych zawierających znaczne ilości składników
niezalecanych dla ich rozwoju. Chodzi o produkty o takiej
zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, soli i cukru, które
spożywane w nadmiarze mogą być przyczyną przewlekłych chorób
dieto-zależnych. Zalecenia wynikające z ustawy dotyczą również
przygotowania potraw niskokalorycznych o małej zawartości
tłuszczów, soli i cukrów, a więc potraw przygotowywanych w
sposób nowoczesny – na parze, pieczonych w gorącym powietrzu
oraz poprzez bio-gotowanie. Do tego celu służy piec konwekcyjnoparowy. We wskazanych placówkach oświatowych z żywienia
zbiorowego korzysta łącznie 1 150 dzieci.
Budowa
siłowni
zewnętrznej
–
montaż
urządzeń,
zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury
(ławki, stojak na rowery) przy obiekcie MOSiR w Leżajsku ul.
Jagiełły

Wartość
projektu

Wynik

rekomendowany do
dofinansowania
przyjęty do realizacji

130.700 zł

69.000 zł

rekomendowany do
dofinansowania
przyjęty do realizacji
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2. Budowa oświetlenia
Ustawienie słupów z zamontowaniem opraw oświetleniowych 28
poprawą
szt. na nowym osiedlu – ul. Krokusowa, Konwaliowa, Bławatkowa,
bezpieczeństwa
Tulipanowa, Irysowa i Fiołkowa.
mieszkańców

289

Projekt przewiduje wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej
18. Modernizacja ulicy
nawierzchni ulicy Ł. Opalińskiego w Leżajsku na odcinku od
Łukasza Opalińskiego
skrzyżowania z ul. Św. Jana z Dukli w kierunku ogródków
– wykonanie nakładki
działkowych na długości 875 m.
asfaltowej gr 4 cm.

216

8. Poprawa warunków
bezpieczeństwa
i
estetyki otoczenia wokół
Szkoły Podstawowej nr
1 w Leżajsku

Projekt zakłada:
- wymianę nawierzchni chodników, montaż stojaków na rowery,
montaż ławek, nasadzenia drzew i krzewów, wymiana ogrodzenia
od strony parkingu oraz wykonanie parkingu na 10 miejsc
postojowych.

214

Projekt przewiduje budowę placu zabaw dla dzieci (10 urządzeń)
13. Plac zabaw i boisko
wraz z wykonaniem niezbędnego ogrodzenia przy istniejącym
przy
ul.
terenie, na którym obecnie zlokalizowane jest boisko.
Borki/Podolszyny

172

Budowa drogi wraz z infrastrukturą – ul. Słoneczna. Odcinek drogi
4. Budowa drogi wraz z
od potoku Jagoda do ulicy Łąkowej – łączna długość 320 m.
infrastrukturą – ul.
Ponadto w zakres wchodzi budowa kanalizacji deszczowej.
Słoneczna

136

120

Dokończenie budowy ulicy Studzienna na odcinku ok. 300 m. z
1. Dokończenie budowy
włączeniem do ulicy Moniuszki. Jest to odcinek, na którym brakuje
ulicy Studziennej
nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na nasilający się duży ruch
pojazdów mieszkańców okolicznych nowopowstających osiedli
obecny stan drogi jest dużym utrudnieniem dla mieszkańców.
9. Poszerzenie chodnika Projekt zakłada poszerzenie istniejącego chodnika przy ulicy
przy ulicy Przemysłowej Przemysłowej na długości ok. 60 mb.
w Leżajsku

28.000 zł

rekomendowany do
dofinansowania
przyjęty do realizacji

153.125 zł

brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł

77.700 zł

100.000 zł

290.000 zł

280.000 zł

3.120 zł

brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł

brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł
brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł
brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł

rekomendowany do
dofinansowania
przyjęty do realizacji
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12

81

55

49

14. Budowa alejek na
Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na
cmentarzu
alejce zlokalizowanej pomiędzy starą, a nową częścią cmentarza
komunalnym
w
komunalnego o długości ok. 165 mb.
Leżajsku
Projekt przewiduje wydarzenie o charakterze oświatowym,
kulturalnym i prospołecznym. Planowana rekonstrukcja wydarzeń
z 28 maja 1943 roku z powodu zmiany zabudowy miasta oraz
niemożliwości wykorzystania faktycznych miejsc z dnia
pacyfikacji odwzorowana będzie w miejscach do tego możliwych
tj. okolice Sądu Rejonowego, plac przed Muzeum Ziemi Leżajskiej
19.
Rekonstrukcja oraz ul. 28 maja. Inscenizacja przedstawiająca pojmanie członków
historyczna
ruchu oporu, proces sądowy, wyprowadzenie na miejsce egzekucji
Pacyfikacji Leżajska z wraz z apelem poległych czy przedstawienie nastrojów
roku 1943
mieszkańców po wydarzeniu to jedno z wielu planowanych
działań. Odbędzie się również pokaz musztry ułanów w
kompletnym umundurowaniu i wyposażeniu polowym, koncert
pieśni patriotycznych z okresu II wojny światowej z udziałem
chóru i orkiestry ułanów z Wierzawic. Ponadto planuje się wystawę
zdjęć z okresu II wojny światowej, pokaz sprzętu wojskowego i
eksponatów z tamtego okresu.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności sportowej i społecznej
mieszkańców Leżajska oraz stworzenie warunków, które będą
sprzyjały integracji poprzez wykreowanie miejsc do uprawiania
wspólnie aktywności sportowej i rekreacyjnej. Miejsca do rekreacji
będą zlokalizowane w 2 punktach miasta tj. plac zabaw w okolicach
spalonego przedszkola przy ul. Kopernika i plac zabaw przy ul
12 „Lepiej się zużyć
Broniewskiego. Każda lokalizacja będzie wyposażona w siłownię
niż zardzewieć, a
na powietrzu i boiska do gier plenerowych. Urządzenia każdej z
najlepiej to zrobić
dwóch siłowni będą dedykowane do ćwiczeń innych partii mięśni,
wspólnie” – siłownie i
tak więc aby skorzystać z pełnego zestawu ćwiczeń trzeba będzie
gry
na
wolnym
się przemieścić. Urządzenia siłowni i boiska będą posiadały
powietrzu
instrukcje do ćwiczeń i gier. W ramach projektu planuje się montaż
dwóch siłowni plenerowych oraz boiska do:
- Bulle – oznaczony plac „Bulodron”,
- Boisko do badmintona,
- Mölkky – plac utwardzony trawiasty do gry,
- Mini golf.

110.000 zł

brak dofinansowania przekracza
budżet
LBO 300 000 zł
rekomendowany do
dofinansowania
przyjęty do realizacji

23.130 zł

brak dofinansowania nie
przekroczył
wymaganej liczby 50
głosów

80.000 zł
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16. Droga od ulicy Św.
Projekt zakłada modernizację istniejącej drogi poprzez jej
Królowej Jadwigi do ul.
utwardzenie na całej długości ok. 600 m.
Kapitana Kuczka w
Leżajsku

20

7. Siłownia na wolnym Budowa siłowni zewnętrznej – montaż urządzeń sprawnościowych,
powietrzu
„Pod zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury
Chmurką”
(ławki, stojak na rowery, oświetlenie) przy ul. Błonie

13

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu po 30
w
minut dla dzieci grup przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr
2 „Promyczek”

0

10.
Angielski
przedszkolu

17.
Multimedialna
pracownia szachowa w
Szkole Podstawowej nr
1
im.
Mikołaja
Kopernika w Leżajsku

Projekt dotyczy wyremontowania oraz wyposażenia w sprzęt
jednej z sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku,
która będzie pełniła rolę multimedialnej pracowni szachowej. W
zakres projektu wchodzi: zakup sprzętu szachowego (15 kpl.),
zakup sprzętu szachowego multimedialnego (2 elektroniczne
tablice szachowe), zakup sprzętu multimedialnego (laptop, rzutnik,
ekran), zakup tablicy interaktywnej, zakup wyposażenia
klasopracowni (ławki, krzesła, biurko dla nauczyciela, regały) oraz
remont sali.

75.000 zł

94.000 zł

20.000 zł

brak dofinansowania nie
przekroczył
wymaganej liczby 50
głosów
brak dofinansowania nie
przekroczył
wymaganej liczby 50
głosów
brak dofinansowania nie
przekroczył
wymaganej liczby 50
głosów
brak dofinansowania nie
przekroczył
wymaganej liczby 50
głosów

35.000 zł

Leżajsk, dnia 08.12.2015 r.
Opracował: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
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