
 

 
Załącznik 

do Zarządzenia Nr  330/2022 
Burmistrza Miasta Lublińca 

                  z dnia 28 października 2022 r. 
 

 

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZŁOŻONE DO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO MIASTA LUBLIŃCA 

 

 

 W dniach od 20 października 2022 r.  do 27 października 2022 r. przeprowadzono 

głosowanie na projekty złożone przez mieszkańców Miasta Lublińca do VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 Do głosowania zakwalifikowało się 7 projektów, w następującej kolejności: 

 

            Tytuł projektu 

1. Ścieżka zmysłów   

2. Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca   

3. Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

dla OSP w Lublińcu   

4. Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy Jednostce 

Wojskowej   

5. Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry   

6. Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego - 

Stadion Miejski   

7. Zielona Sala Wykładowa 

 

 

Wyniki głosowania: 

 

Głosowanie odbyło się przy pomocy platformy cyfrowej https://bo.lubliniec.pl/ 

Łącznie oddano głosów – 1239  

Oddano głosów ważnych - 1236 

 

Lp. Tytuł projektu 

Liczba 

głosów 

ważnych 

1.  Zakup umundurowania i wyposażenia do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Lublińcu 

339 

2.  Wymiana oświetlenia na boisku treningowym Ośrodka Sportowo 

Rekreacyjnego - Stadion Miejski 

244 

3.  Ścieżka zmysłów 225 

4.  Darmowa kastracja kotów właścicielskich z terenu miasta Lublińca 213 

5.  Utwardzenie powierzchni do parkowania w Parku Miejskim przy 

Jednostce Wojskowej 

115 

6.  Zielona Sala Wykładowa 75 

7.  Teatr Korez w Lublińcu - spektakl Weltmajstry  25 

Razem: 1236 

 

https://bo.lubliniec.pl/


 

 

Lista projektów przeznaczonych do realizacji w ramach VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego: 

 

Lp. Tytuł projektu 
Krótka charakterystyka 

projektu 

Imię i 

nazwisko 

Wnioskodawcy 

Szacunkowy 

koszt 

realizacji 

projektu 

1.  

Zakup 

umundurowania 

i wyposażenia do 

prowadzenia 

działań 

ratowniczo-

gaśniczych dla 

OSP w Lublińcu 

Lokalizacja: 

ul. Sokoła 13, 42-700 

Lubliniec 

Lubliniec liczy około 23 tyś. 

mieszkańców. Miasto, leżące nad rzeką 

Lublinicą, zajmuje obszar o 

powierzchni 89,8 km2, z czego prawie 

70% to tereny zalesione, 20% zajmują 

tereny rolnicze, zaś 11% stanowią 

tereny inwestycyjne. Duża liczba 

mieszkańców, duże natężenie ruchu na 

drogach i rozrastające się budynki. To 

wszystko sprawia że rośnie liczba 

interwencji podejmowanych przez 

jednostki ochrony przeciwpożarowej 

na terenie miasta. Akcje, w których 

biorą udział strażacy to nie tylko 

pożary, ale również wypadki drogowe, 

podtopienia, miejscowe zagrożenia czy 

inne niestandardowe działania jak, np. 

związane z pandemią wywołaną przez 

Covid-19. Pozyskanie przez jednostkę 

nowych ubrań oraz elementów 

wyposażenia indywidualnego 

strażaków pozwoli na udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych większej ilość 

druhów, a także pozwoli na wymianę 

wysłużonego wyposażenia przez co 

podniesiony zostanie poziom 

bezpieczeństwa w obszarze gminy 

Lubliniec, na którym działalność 

prowadzi OSP Lubliniec. 

Mateusz Kmieć 69 000,00 zł 

2.  

Wymiana 

oświetlenia na 

boisku 

treningowym 

Ośrodka 

Sportowo 

Rekreacyjnego - 

Stadion Miejski 

Lokalizacja: Boisko 

treningowe Stadionu 

Miejskiego w Lublińcu 

Projekt ma za zadanie zwiększyć 

funkcjonalność Stadionu Miejskiego w 

szczególności w porach jesienno - 

wiosennych i rozwiązać problem z 

dostępnością boisk i hal sportowych. 

Tomasz Mańka 

Adam Richter 
99 720,00 zł 

3.  

Ścieżka zmysłów 

Lokalizacja: Lubliniec, 

ul. Wawrzyńca Hajdy 20 

(Podwórko Przedszkola 

Miejskiego nr 4) 

Ścieżka zmysłów to projekt pełniący 

funkcję edukacyjno-rekreacyjną. Jej 

działanie oparte jest na stymulowaniu 

doznań sensorycznych mających 

pozytywny wpływ na rozwój 

człowieka. Ścieżka sensoryczna jest 

odpowiedzią na potrzeby funkcjonalne 

dzieci, szczególnie z zaburzeniami 

przetwarzania zmysłowego. 

Zróżnicowane faktury zastosowane w 

Ewelina 

Kukowka 
92 000,00 zł 



 

ścieżce pomogą łagodzić i niwelować 

dysfunkcje i zaburzenia układu 

dotykowego. Dla dzieci bez dysfunkcji 

będzie ciekawym doznaniem i zabawą. 

Ze ścieżki podczas spacerów może 

korzystać każdy, gdyż teren podwórka 

przedszkolnego jest ogólnodostępny 

tak, jak przedszkolny plac zabaw. 

Projekt wzbogacony zostanie o eko-

kuchnię i muzyczną ścieżkę. 

4.  

Darmowa 

kastracja kotów 

właścicielskich z 

terenu miasta 

Lublińca 

Lokalizacja: Lubliniec 

Projekt dotyczy sfinansowania 

zabiegów kastracji (w tym aborcyjnej) 

kotów, których właściciele mieszkają 

w Lublińcu. Osoby chcące poddać 

swojego kota kastracji, będą mogły 

wybrać weterynarza samodzielnie z 

zaproponowanej przez Urząd Miasta 

Lublińca listy. Jak bardzo potrzebny 

jest ten program pokazała jego 

realizacja w poprzednich latach. W tym 

roku, choć szacowano, że środków 

wystarczy do października, te 

skończyły się już pod koniec czerwca. 

Kastrując swojego kota, nie tylko 

wykazujesz się ogromną 

odpowiedzialnością i największą troską 

o jego zdrowie, ale bezpośrednio 

przyczyniasz się do ograniczenia 

bezdomności i cierpienia niewinnych 

zwierząt. 

Agnieszka 

Mucha 
60 000,00 zł 

Razem: 320 720,00 zł 

 
 

 

 


