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Dziesięć odwołań w Budżecie Obywatelskim uwzględnionych

Rozpatrzone zostały już odwołania złożone w procedurze Budżetu Obywatelskiego na 2020

rok. Po przeprowadzonej analizie, dziesięć odwołań zostało uwzględnionych w całości lub

części. W ramach tej procedury wpłynęło 25 wniosków. Pod głosowanie poddanych będzie

147 projektów, w tym 86 dzielnicowych i 61 ogólnomiejskich.

Większość złożonych odwołań dotyczyła przywrócenia do głosowania projektów uznanych przez

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego jako niemożliwe do realizacji w tej procedurze w części lub w

całości.  Autorzy  składali  także  odwołania  od  proponowanych  zmian  w  budżecie  projektu  lub

zmiany kategorii z dzielnicowej na ogólnomiejską. 

-  Dogłębna  analiza  odwołań  pokazała  złożoność  składanych  projektów  w  Budżecie  Obywatelskim.

W  10  przypadkach  podjąłem  decyzję  o  uwzględnieniu  odwołania.  Mieszkańcy  Lublina  będą  głosować

łącznie nad 147 projektami. Zależało nam na przywróceniu większej ilości zgłoszonych wniosków, jednak ze

względu  na  przeszkody  formalno-prawne  nie  było  to  możliwe.  Dziękuję  wszystkim za  wykonaną  pracę

i zachęcam do głosowania od 23 września  – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Możliwe alternatywy realizacji  projektów zostały przeanalizowane z komórkami merytorycznymi.

Po dyskusji  w przypadku 5 projektów uznano,  że  odwołanie  autorów projektu  powinno być  w

całości uwzględnione. W 5 kolejnych sytuacjach udało się wypracować metodę realizacji części

zadania i częściowo uwzględnić odwołanie. 

W przypadku 15 projektów ocena Zespołu została podtrzymana. Wśród tych projektów znalazły się

takie,  które  będą  pod  głosowanie  poddane,  a  odwołanie  dotyczyło  oceny  kwestionującej

możliwości  realizacji  całości.  W przypadku  4  projektów,  które  będą  poddane  pod  głosowanie,

odwołanie dotyczyło zmiany kwalifikacji projektu z dzielnicowego na ogólnomiejski. W przypadku

jednego z projektów (D-104 dotyczącego utworzenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy małym

wąwozie przy ul. Zana), odwołanie nie zostało uwzględnione ponieważ realizacja nastąpi już w tym

roku, w ramach prac zleconych przez Wydział Inwestycji i Remontów. W przypadku pozostałych

projektów,  w  których  nie  ma  możliwości  uwzględnienia  odwołania,  przyczynami  są  kwestie

finansowe, ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji projektu, czy brak miejskich gruntów.



Głosowanie w Budżecie Obywatelskim rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października

2019 r.  Jak co roku można będzie  zagłosować przez  internet  lub  w wyznaczonych punktach,

metoda papierową. W tym roku mieszkańcy Lublina mogą zagłosować na maksymalnie 2 projekty

dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. 

Poniżej wyniki odwołań.

lp. numer
projektu

tytuł projektu status odwołania

1. O-8 Zielony Lublin uwzględnione

2. O-27 Aktywny uczeń uwzględnione

3. O-46 Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej uwzględnione

4. D-95 Kośminek - Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. 
Wyzwolenia

uwzględnione

5. D-99 Szpilkostrada na Starym Mieście uwzględnione

6. O-10 Razem dbamy o zwierzęta w mieście uwzględnione 
częściowo

7. O-21 Lublin przyjazny rowerzystom uwzględnione 
częściowo

8. O-33 Inwestycje w oświacie. Inwestycje na Czechowie. uwzględnione 
częściowo

9. D-18 Dodatkowe miejsca parkingowe ul. Legionowa uwzględnione 
częściowo

10. D-43 Pan Cogito wchodzi na skwer [DZIESIĄTA] - skwer przy 
Herberta i Smoluchowskiego

uwzględnione 
częściowo

11. O-9 Sport Czubach oraz nad Zalewem Zemborzyckim - sport to 
zdrowie!

nieuwzględnione

12. O-22 LSM - Pora na Wallenroda czyli dofinansowanie remontu i 
przebudowy ulicy wraz ze zwiększeniem liczby miejsc 
parkingowych.

nieuwzględnione

13. O-36 Rewitalizacja stadionu KS Lublinianka - Mieszkańcy Lublina 
klubowi, na 100 lecie jego powstania 1921-2021

nieuwzględnione

14. O-62 Aktywny Lublin nieuwzględnione

15. O-77/
D-80

Aktywny przedszkolak nieuwzględnione

16. O-78/
D-81

Aktywna Wieniawa nieuwzględnione

17. O-79/
D-83

Aktywny Lublin nieuwzględnione

18. O-80/ Aktywny Konstantynów nieuwzględnione



D-84

19. D-51 Nowe miejsca parkingowe w Śródmieściu nieuwzględnione

20. D-64 Wybieg dla psów przy ulicy Węglarza nieuwzględnione

21. D-76 Zmniejszamy zadłużenie miasta nieuwzględnione

22. D-77 Utworzenie i urządzenie skweru u zbiegu ulic Orzechowa, 
Palmowa, Brzozowa

nieuwzględnione

23. D-103 Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę nieuwzględnione

24. D-104 Bo zabawa ważna sprawa!- utworzenie placu zabaw i siłowni 
plenerowej przy małym wąwozie (ul. Zana)

nieuwzględnione

25. D-123 Odwodnienie ulicy Dzierżawnej nieuwzględnione
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