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Budżet Obywatelski 2020 – mieszkańcy
zgłosili 20 projektów
Dwadzieścia projektów zgłosili mieszkańcy Lubartowa w ramach tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego. Ich całkowita wartość to blisko 3,5 mln zł. Wartość Budżetu
Obywatelskiego Miasta Lubartów w 2020 roku to 845 tys zł.
Wśród zgłoszonych projektów znalazły się zarówno te inwestycyjne jak i nieinwestycyjne. Na liście
widnieją m.in. propozycje remontów ulic i chodników, organizacji imprez kulturalnych i
sportowych jak również zakup lub budowa elementów infrastruktury miejskiej. Urząd Miasta
Lubartów czekał na propozycje od mieszkańców do 7 lutego. Projekty do Budżetu Obywatelskiego
mogły zgłaszać osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Lubartów, które w dniu
rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat. Zgłaszany projekt musiał uzyskać poparcie co najmniej
25 uprawnionych osób. W chwili obecnej trwa weryfikacja projektów pod względem formalnym.
Projekty, które przejdą ten etap, trafią pod ocenę Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Dopiero po
tym etapie wybrane projekty trafią pod głosowanie mieszkańców. Lista zgłoszonych projektów: Parking przy cmentarzu komunalnym w Lubartowie - 420 000 zł - Modernizacja placu zabaw i
rekreacji przy ul. Chmielnej w Lubartowie - 356 700 zł - Psistanek (działka przy ul. Łąkowej) 110 000 zł - Remont ul. Ogrodowej w Lubartowie - 54 720 zł - Boisko terenowe do piłki nożnej o
nawierzchni trawiastej o wym. 50 x 30 m na os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego placu
zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 2 szt. progów podrzutowych (zwalniających) na ul. Jana
Heweliusza w Lubartowie - 227 500 zł - Budowa nowego placu zabaw na os. Powstańców
Warszawy w Lubartowie-227 000 zł - Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki
w Lubartowie - 390 000 zł - Budowa oświetlenia drogowego (ul. Zygmunta II Augusta) - 70 000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego (ul. Stefana Batorego) - 70 000 zł - Budowa hali wraz z
nawierzchnią do uprawiania sportów rakietowych oraz prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych 420 000 zł - Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego - 90 000 zł - I OPEN RAP
FESTIVAL LUBARTÓW - 200 000 zł - Budowa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych na pl.
przed Ratuszem - 126 000 zł - Kompletna scena teatralna dla II Liceum Ogólnokształcącego im.
Piotra Firleja w Lubartowie - 55 000 zł - Lubartowska strefa kibica Piłki Nożnej ME 2020 r. Polska
GOLA! - 95 000 zł - Szafki dla uczniów w szkole – zdrowszy kręgosłup naszych dzieci! - 91 455,85
zł - LUBARTÓW GAME ZONE - 48 636 zł - Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. ks. Jerzego Twardowskiego w Lubartowie - 146 370 zł - Gry planszowe w
Mieście - 62 800 z - XXVII Święto Roweru - 160 000 zł
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