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WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW 
zgłoszonych do Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

 

Lp. Tytuł projektu Opis projektu 
Wartość 
projektu 

Wynik 
weryfikacji 

Uzasadnienie 

1. 

Zagospodarowanie 
skweru nad 
zalewem Floryda 
w otoczeniu stawu 
Klasztornego, 
posesji Kąty 5. 

Projekt polega na budowie parkingu dla 
samochodów wraz z Miejscem Obsługi 
Rowerzystów (wiata, stojaki na rowery, 
kosze na śmieci) i przedłużeniem dróg 
wokół powstałego miejsca wypoczynku 
i postoju nad zalewem Floryda w otoczeniu 
stawu Klasztornego, posesji Kąty 5. 

70 000,00 odrzucony 

Projekt nie kwalifikuje się do realizacji, ponieważ: 
1. jest możliwy do sfinansowania ze środków zewnętrznych 

(teren objęty wnioskiem zostanie użyczony Polskiemu 
Związkowi Wędkarskiemu, który z własnych środków 
wybuduje ogólnodostępną wiatę i ustawi elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), 

a więc nie spełnia warunku określonego w §5 ust. 8 pkt 2) 
ppkt d) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta 
Leżajsk na rok 2020. 

2. 

Utwardzenie 
terenu przy ulicy 
Popiełuszki. 

Projekt polega na utwardzeniu terenu 
z przeznaczeniem na parking przy ul. 
Popiełuszki. 60 000,00 przyjęty 

Projekt jest możliwy do realizacji: spełnia wszystkie aspekty 
praktyczne i finansowe, określone w §5 ust. 8 pkt 1) i 2) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 
rok 2020, chociaż charakteryzuje się niewielkim znaczeniem dla 
lokalnej i ponadlokalnej społeczności. 

3. 

Budowa parkingu 
asfaltowego na 
ulicy Chrobrego. 

Projekt polega na rozbudowie parkingu 
wzdłuż ulicy Chrobrego (naprzeciwko 
Orlika). 

32 500,00 przyjęty 

Projekt jest możliwy do realizacji: spełnia wszystkie aspekty 
praktyczne i finansowe, określone w §5 ust. 8 pkt 1) i 2) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 
rok 2020. 

4. 

Budowa publicznej 
toalety w Ogródku 
Jordanowskim. 

Projekt polega na budowie publicznej 
toalety w Ogródku Jordanowskim, 
podłączonej do miejskiej sieci wodnej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej. 

100 000,00 przyjęty 

Projekt jest możliwy do realizacji: spełnia wszystkie aspekty 
praktyczne i finansowe, określone w §5 ust. 8 pkt 1) i 2) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 
rok 2020. 

5. 

Wymiana 
nawierzchni 
chodnika pomiędzy 
blokami 
Mickiewicza 53 
i 55. 

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni 
chodnika pomiędzy blokami Mickiewicza 53 
i Mickiewicza 55 wraz z ustawieniem dwóch 
ławek przy chodniku. 

25 000,00 przyjęty 

Projekt jest możliwy do realizacji: spełnia wszystkie aspekty 
praktyczne i finansowe, określone w §5 ust. 8 pkt 1) i 2) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 
rok 2020, chociaż charakteryzuje się niewielkim znaczeniem dla 
lokalnej i ponadlokalnej społeczności. 
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6. 

Budowa brukowej 
nawierzchni ulicy 
Łagodnej. 

Projekt zakłada budowę nawierzchni ulicy 
Łagodnej wraz z przyłączami do ulic 
Studziennej i Bocznej Moniuszki - łącznie 
1 300 m2 - z wykorzystaniem kostki 
odzyskanej z robót w innych rejonach 
miasta. 

99 138,00 przyjęty 

Projekt jest możliwy do realizacji: spełnia wszystkie aspekty 
praktyczne i finansowe, określone w §5 ust. 8 pkt 1) i 2) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na 
rok 2020, chociaż Miasto złożyło aplikację o dofinansowanie 
kompleksowej budowy ul. Łagodnej ze źródeł zewnętrznych 
(na dzień oceny wniosek jest w trakcie oceny). 

7. 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
pieszych na ulicy 
Braci Śniadeckich 
oraz ulicy 
Mickiewicza. 

Część pierwsza: przejście dla pieszych przez 
ulicę Braci Śniadeckich pomiędzy blokiem nr 
4 przy ul. Br. Śniadeckich 4 i blokiem nr  3 i 7 
przy ul. Skłodowskiej: 

 zastosowanie progu zwalniającego, 

 odnowienie pasów, 

 zastosowanie aktywnych lamp 
solarnych wczesnego ostrzegania 
umieszczonych nad znakiem drogowym 
D-6. 

Część druga: przebudowa przejścia dla 
pieszych bez sygnalizacji świetlnej na ulicy 
Mickiewicza na wysokości sklepu "Orzech": 

 przeprojektowanie istniejącego 
przejścia (przygotowanie dokumentacji 
technicznej), 

 montaż sygnalizacji świetlnej 
z przyciskiem wzbudzającym.                                                                                                                                    

100 000,00 odrzucony 

Projekt nie jest możliwy do realizacji, gdyż koszt ujętych w nim 
urządzeń jest znacznie wyższy niż oszacowana przez autora 
wartość projektu, co jest niezgodne z §5 ust. 8 pkt 2) ppkt a) 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk 
na rok 2020. 

8. 

Floryda - Strefa 
wypoczynku. 

Projekt obejmuje wykonanie altany z 
paleniskiem o wymiarach ok. 10x10 m oraz 
zagospodarowanie terenu obok altany. 

91 648,84 odrzucony 

Projekt nie kwalifikuje się do realizacji, ponieważ podobnie 
jak w pkt 1: 
1. jest możliwy do sfinansowania ze środków zewnętrznych 

(teren objęty wnioskiem zostanie użyczony Polskiemu 
Związkowi Wędkarskiemu, który z własnych środków 
wybuduje ogólnodostępną wiatę i ustawi elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.), 

a więc nie spełnia warunku określonego w §5 ust. 8 pkt 2) 
ppkt d) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta 
Leżajsk na rok 2020. 
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9. 

Modernizacja ulicy 
Opalińskiego 
poprzez wylanie 
nowej nakładki 
asfaltowej.  

Projekt polega na wylaniu 2 000 m2 
nawierzchni asfaltowej na długości 400 
metrów bieżących od ulicy Św. Jana z Dukli 
do ul. Kraszewskiego. 

90 000,00 odrzucony 

Projekt nie kwalifikuje się do realizacji, gdyż: 
1. modernizację jedynie 25% długości ulicy uznaje się za 

bezcelową, a biorąc pod uwagę stan techniczny innych dróg 
na terenie Miasta, realizacja takiego zadania przeczy 
zasadzie gospodarności, 

2. jest możliwy do sfinansowania ze środków zewnętrznych 
jako element większego przedsięwzięcia, 

a więc nie spełnia warunku określonego w §5 ust. 8 pkt 1) 
ppkt a) oraz ust. 8 pkt 2) ppkt d) Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajsk na rok 2020. 

10. 

Skatepark - Park 
aktywności 
i rekreacji. 

Projekt polega na modernizacji 
i doposażeniu istniejącego skateparku 
(opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz dostawa i montaż przeszkód). 

98 400,00 odrzucony 

Projekt nie jest możliwy do realizacji, gdyż koszt ujętych w nim 
przeszkód, wykonanych w  najmniej uciążliwej akustycznie 
technologii (betonowej), jest znacznie wyższy niż oszacowana 
przez autora wartość projektu, co jest niezgodne z §5 ust. 8 
pkt 2) ppkt a) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Miasta Leżajsk na rok 2020. 

11. 

Modernizacja placu 
zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Leżajsku. 

Projekt polega na zamontowaniu 
odstraszacza wron na dębie przed Szkołą 
Podstawową nr 2 oraz rozbudowie placu 
zabaw (montaż nowych, ciekawych 
urządzeń zabawowych dla dzieci w różnym 
wieku). 

82 582,00 odrzucony 

Wniosek został zgłoszony zgodnie z §4, ale nie spełnia 
wymogów formalnych w zakresie §2 ust. 7 Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Leżajska na rok 2020 
(projekt dotyczy infrastruktury jednostki organizacyjnej 
Miasta). 

  Razem: 849 268,84   

 

 


