
PROJEKT NR 5 
NAZWA PROJEKTU: Aktywny senior w aktywnym Zaborowie 
SZACUNKOWY KOSZT: 38 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
ul. Czarnoleska 2, Leszno 
Przedszkole Miejskie nr 12. Pomieszczenia Klubu Seniora 
ul. Henrykowska 1, Leszno 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lesznie 
 
OPIS:  
Czas trwania projektu od 1 lutego do 31 listopada 2023. 
Operatorem projektu mogłoby zostać Stowarzyszenie "Zaborowianie", które formalnie 
zarządza Klubem Seniora mieszczącym się nad Przedszkolem Miejskim nr 12. 
Program opiera się na pięciu głównych obszarach, wokół których realizowane będą wszystkie 
podejmowane działania. 
Jest to zdrowie, edukacja, kultura, sport i aktywność społeczna oraz dostęp do informacji. 
Obszar kultura: 
- reaktywowanie istniejącego przed pandemią zespołu wokalnego 
- organizowanie spotkań autorskich z literatami, 
- organizowanie spotkań z lokalnymi historykami, podróżnikami, 
- przygotowanie prezentacji, filmu o zainteresowaniach seniorów i umieszczenie go na 
profilu FACEBOOK projektu. (Wyposażenie Klubu Seniora daje takie możliwości). 
Obszar ZDROWIE: 
- Spotkanie z dietetykiem – Piramida zdrowego żywienia dla osób w wieku starszym. 
- Wspólne przygotowanie jadłospisów i potraw -( Baza klubu seniora daje takie możliwości) 
- Jak ćwiczyć pamięć? Przeglądanie możliwości ćwiczenia pamięci w oparciu o aplikacje 
komputerowe, portale internetowe, publikacje książkowe. 
Wiek ma ogromny wpływ na stan funkcji poznawczych szczególnie pamięć. Zaburzenia 
pamięci wpływają na samoocenę i codzienne działania seniorów. Ćwiczenia pamięci mogą 
opóźnić ten proces 
Obszar życie towarzyskie: 
- Wieczór gier planszowych 
- Wieczór gier karcianych 
- Gry na Androidzie: pasjans, warcaby klasyczne, szachy, rebusy, kalambury 
- Spotkania okazjonalne, dające możliwość podyskutowania o bieżących tematach, dzielenie 
się informacją i doświadczeniem. 
Obszar sport i rekreacja: 
Regularna aktywność fizyczna seniorów sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni i znajomości. 
Poprawia ogólne samopoczucie. Jest środkiem do walki z otyłością i stresem. Sprzyja 
utrzymaniu aktywnej roli społecznej. Pomaga minimalizować skutki pewnych niesprawności. 
Przeciwdziała miażdżycy i osteoporozie. Pomaga w zachowaniu niezależnego trybu życia. 
- aerobik - systematyczne zajęcia dla pań i panów (profesjonalny trener dla seniorów) 
- spacery nornic walking ( zajęcia z trenerem) 
-joga (systematyczne zajęcia z trenerem) 
- tenis stołowy systematyczne zajęcia wykorzystujące bazę Klubu seniora lub Szkoły 



Podstawowej nr 4 w Lesznie 
Przy realizacji projektu zamierzamy współpracować z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie 
a szczególnie z Filią nr 4 , Szkołą Podstawową nr 4 w Lesznie, PWSZ w Lesznie Instytut 
Zdrowia i Kultury Fizycznej. 
 
UZASADNIENIE:  
Okres pandemii „zamknął seniorów w domach". Strach przed zakażeniem ograniczył 
aktywność społeczną, towarzyską, kulturalną, rekreacyjno-sportową, turystyczną. Izolacja 
wpłynęła negatywnie na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz zerwała więzi towarzyskie, 
wygasiła zaangażowanie społeczne. Inflacja i pauperyzacja środowiska 60+ ogranicza dostęp 
do kultury, rekreacji i sportu. Proponujemy działania, które mają przywrócić stan z przed 
pandemii Jest to możliwe poprzez aktywizację osób powyżej 60 roku życia w obszarze: 
działalności na rzecz społeczności lokalnej, działań w poszukiwaniu i rozwoju zainteresowań i 
pasji, działań prozdrowotnych w tym propagujących aktywność fizyczną dostosowaną do 
wieku i możliwości seniorów.. Celem jest również odtworzenie po dłuższej przerwie Stacji 
Aktywny Senior - Klub Seniora w pomieszczeniach przy ul. Czarnoleska 2.   

 
PROJEKT NR 17 
NAZWA PROJEKTU: Dla Przedszkolaków świętowanie, sport i zabawa to ważna sprawa 
SZACUNKOWY KOSZT: 49 991,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
64-100 Leszno , ul. 17 stycznia 68, Leszno 
Stadion im. Alfreda Smoczyka, ul. 17 stycznia 68 
64-100 Leszno, ul. Chrobrego 3a, Leszno 
Miejski Ośrodek Kultury 
64-100 Leszno, ul. Zygmunta Starego 1, Leszno 
Hala Widowiskowo-Sportowa Trapez im. Z.Białasa 
 
OPIS: 
Projekt zakłada realizację 3 wydarzeń kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym z 
Leszna, których na terenie miasta jest ok.2.700. 
W ramach projektu chcemy pozyskać dofinansowanie na realizację: 
• XI Leszczyńskiego Dnia Przedszkola- święta dzieci obchodzonego każdego roku 20 września. 
Impreza plenerowa planowana jest na płycie Stadionu im. Alfreda Smoczyka lub w Parku 
Satyryków Leszczyńskich. W wydarzeniu przewidujemy udział dzieci z 29 przedszkoli 
(miejskich, publicznych i niepublicznych) oraz innych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 
miasta Leszna, dla których planowane są różne aktywności oraz atrakcje. W przedsięwzięciu 
biorą udział także wolontariusze m.in. z I LO czy ZSE oraz inne podmioty np. MOK, Policja, 
Straż Miejska, czy osoby fizyczne, które nieodpłatnie wspomagają inicjatywę poprzez np. 
prezentowanie swojego hobby , czy umiejętności . 
W roku 2023 przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), astronoma i 
matematyka, twórcy heliocentrycznego modelu układu słonecznego i w związku z tym 
planujemy uczcić pamięć wielkiego astronoma dostosowując tematykę Dnia Przedszkolaka 
do tej rocznicy. Przy okazji imprezy organizowany jest konkurs artystyczny- będzie on 
powiązany z rocznicami przypadającymi w 2023 roku. Dla każdego z uczestników 



przewidziane są drobne upominki oraz dyplomy. 
Pragniemy, by Dzień Przedszkolaka był dla wszystkich dzieci wyjątkowy i by pozostała 
dziecku pamiątka z tego wydarzenia- każdy otrzyma drobny upominek/gadżet, będą również 
dyplomy dla grup, podziękowania dla tych, którzy pomogli w realizacji zadania. Planujemy 
wydanie np. okolicznościowego kalendarza lub innego elementu, który pozostawi ślad po 
wspaniałych obchodach święta dzieci. 
• II Leszczyński Przedszkolny Festiwal Tańca- planowany na dzień 23.03.2023 to impreza , do 
udziału w której zapraszane są zespoły/grupy taneczne z leszczyńskich przedszkoli. Chętni 
prezentują swój dorobek artystyczny oraz talenty na scenie MOK-u, który udostępnia salę 
oraz nagłośnienie. Dla każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz dla 
grup i opiekunów dyplomy. 
• XI Leszczyńska Olimpiada 6-latków- planowana na dzień 20 kwietnia 2023 w Hali Trapez to 
wydarzenie, które kształtuje w dzieciach ideę sportu i zdrowej rywalizacji. W zawodach biorą 
udział reprezentacje z przedszkoli leszczyńskich , w skład których wchodzą 6 osobowe 
drużyny (5 zawodników+ 1 rezerwowy) 6 latków. Dopingują wszyscy zainteresowani 
zawodami- grupy przedszkolne i inni mieszkańcy Leszna (wstęp na trybuny wolny). Dla 
każdego z uczestników przewidziane są drobne upominki oraz medale i dyplomy, puchary za 
I, II i III miejsce. 
 
UZASADNIENIE: 
Celem realizacji projektu jest integracja wszystkich dzieci na terenie miasta Leszna, 
podnoszenie rangi przedszkoli i wartości wychowania przedszkolnego w oczach mieszkańców 
, budzenie u dzieci potrzeby uczestnictwa w różnych wydarzeniach miejskich, promowanie 
zdrowego, aktywnego sposobu spędzania czasu, rozwijanie pasji, talentów i ciekawości 
poznawczej dzieci oraz stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego . Udział dzieci 
w projektach wpłynie na otwarcie się na idee zdrowej rywalizacji, rozpowszechnienie wiedzy 
na temat działalności Mikołaja Kopernika- jego dorobku naukowego i wpływu na podglądy 
ludzi ,kształtowanie się u dzieci poczucia własnej wartości, odwagi i czerpania radości z 
samego udziału w wydarzeniach. 

 
PROJEKT NR 18 
NAZWA PROJEKTU: Urodziny u Sienkiewicza 
SZACUNKOWY KOSZT: 49 950,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
ul. Łowiecka 50c, Leszno 
Szkoła Podstawowa nr 5 
 
OPIS:  
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie jest jedyną szkołą na osiedlu 
Gronowo. W roku 2020 minęła setna rocznica istnienia polskiej szkoły na Gronowie, jednak 
pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie większej uroczystości. Szkoła nosi imię 
Henryka Sienkiewicza, a w znacznej większości ulicom na osiedlu patronują bohaterowie 
utworów sienkiewiczowskich. W roku 2023 szkoła będzie obchodzić 30-lecie nadania imienia. 
Chcielibyśmy powiązać i uroczyście świętować setną rocznicę istnienia polskiej szkoły na 
Gronowie oraz 30-lecie nadania jej imienia. Uroczystości planujemy na 5 i 6 maja 2023. Na tę 



okoliczność chcemy, aby została opracowana kontynuacja monografii szkoły obejmująca lata 
2000-2022. Chcemy też stworzyć nowoczesną izbę patrona dostępną dla społeczności 
lokalnej. W dniu święta patrona wystąpią na scenie uczniowie szkoły z programem 
artystycznym, a uczestnicy konkursów otrzymają nagrody. Uroczystość uświetni grupa 
rekonstrukcyjna przedstawiająca czasy, które opisywał Sienkiewicz w swych powieściach. 
Jedną z atrakcji dla uczestników imprezy będzie "Lot balonem do nieba". Pojawią się też 
życzenia od aktora grającego w ekranizacjach powieści naszego patrona. Posadzimy też 
symboliczne drzewko - dąb Henryka Sienkiewicza. Na zakończenia pierwszego dnia 
obchodów będzie możliwość skorzystania z kina w plenerze, które będzie wyświetlać 
ekranizacje powieści sienkiewiczowskich. Naszych gości podejmiemy poczęstunkiem, a każdy 
uczestnik otrzyma pamiątkowe gadżety. W drugim dniu świętowania (6.05.2023) odbędzie 
festyn środowiskowy pn. "Osiedlowe Święto Młodości" połączony z atrakcjami (grill, loteria 
fantowa, kawiarenka, gry i zabawy itp.). 
 
UZASADNIENIE:  
Głównym celem organizacji "Urodzin u Sienkiewicza" jest integracja całej społeczności 
lokalnej - mieszkańców osiedla Gronowo. Chcemy wspólnie obchodzić tak ważne dla szkoły i 
społeczności dzielnicy Gronowo rocznice. Jednocześnie chcemy, aby był to czas spotkań, 
odnawiania znajomości czy przyjaźni. Uczestnikami uroczystości będą ludzie, których drogi 
życiowe splotły się z Szkołą Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Czas 
istnienia naszej szkoły jest powiązany z odzyskaniem niepodległości przez miasto Leszno i w 
związku z tym chcemy kształtować wśród uczestników (szczególnie tych najmłodszych) 
patriotyzm i umiłowania małej ojczyzny. Każdy uczestnik uroczystości będzie miał możliwość 
przypomnienia sylwetki i twórczości wielkiego Polaka i noblisty Henryka Sienkiewicza. Mamy 
też nadzieję na poszerzenie kręgu sympatyków i przyjaciół naszej szkoły. 

 
PROJEKT NR 21 
NAZWA PROJEKTU: Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody 
SZACUNKOWY KOSZT: 38 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
Ogrody 8, Leszno 
Numer działki 2/57 
 
OPIS:  
Powitanie Lata z Osiedlem Ogrody to projekt unikalny dla wszystkich mieszkańców Leszna, 
który ma zostać zrealizowany na jednym z leszczyńskich Osiedli. W ramach Powitania Lata z 
Osiedlem Ogrody odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych: festyn, 
warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, koncert oraz kino plenerowe dla dzieci i dorosłych. 
 
UZASADNIENIE:  
Imprezy uliczne i plenerowe są coraz bardziej powszechnym sposobem spędzania wolnego 
czasu przez mieszkańców miasta Leszna. Proponowane wydarzenie "Powitanie Lata z 
Osiedlem Ogrody" ma w sobie łączyć cechy wydarzenia kulturalnego, festiwalu, wydarzeń 
artystycznych dla dzieci i dorosłych. Celem projektu jest stworzenie na mapie wydarzeń 
artystycznych miasta Leszna imprezy ulicznej poprzez częściowe zamknięcie głównej arterii 



osiedla Ogrody. Przewiduje się liczne gry i zabawy dla najmłodszych, w tym dmuchane zamki, 
animacje, malowanie kredą po ulicy, kule wodne, bungee, uczestniczenie w różnych 
warsztatach tematycznych, pokaz i nauka tańca. Nieodzowną formą dnia ulicznego powinna 
być możliwość skosztowania lodów, waty cukrowe, jak również postawienie food truck'ów.  
Liczne wydarzenia artystyczne powinien uświetnić koncert, na którym wystąpią leszczyńscy 
artyści. Zwieńczeniem projektu pod nazwą "Powitania Lata z Osiedlem Ogrody" powinien być 
zorganizowany wieczorny pokaz filmowy w ramach kina letniego. 
Zrealizowany projekt ma się przyczynić do integracji mieszkańców Leszna poprzez aktywność 
fizyczną i relaks na świeżym powietrzu w urokliwej części miasta. 

 
PROJEKT NR 22 
NAZWA PROJEKTU: Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny (LUFA) 2023r. 
SZACUNKOWY KOSZT: 49 900,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: niedopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
Rynek, Leszno 
Obszar Rewitalizacji 
 
OPIS:  
Celem projektu jest organizacja kolejnej edycji Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu 
Artystycznego. Festiwal LUFA po raz pierwszy odbył się we wrześniu 2019 roku i spotkał się z 
bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. To oddolna inicjatywa stworzona przez 
kilkanaście różnych osób z Leszna - którzy pełni energii i pasji do sztuki, chcą sami aktywnie 
działać i pobudzić Miasto Leszno. W czasie Festiwalu miastem rządzą artyści ,a ich sceny to 
ulica. 
LUFA to cztery intensywne dni, podróż po wielu gatunkach sztuki, uśmiechniętych twarzy, 
nauka, zabawa, współpraca, łączenie pokoleń i odkrywanie talentów.  
 
W ramach LUFY planuje się: 
- Strefę dziecka – teatrzyki i przedstawienie oraz warsztaty kreatywne i strefę 
nieskrępowanej radości 
- Strefę rękodzieła - różnorodne warsztaty, gdzie każdy może stworzyć prawdziwe cuda 
- Strefę ‘performance’ - odkrywamy różne gatunki muzyczne, serwowane przez lokalne 
talenty muzyczne, oraz teatr i taniec. 
Chcemy wszystkich zarażać pozytywną energią i wiarą we własne możliwości! 
UZASADNIENIE:  
LUFA to nie tylko świetna okazja do integracji mieszkańców, ale również pozwoli odkrywać 
urokliwe zakamarki w przestrzeni publicznej centrum miasta .  
LUFA to też okazja do promowania (i odkrywania) lokalnych talentów, których – jak pokazały 
poprzednie edycje – jest w naszym regionie bardzo dużo. 
Już wcześniej z powodzeniem zrealizowaliśmy festiwal. Do tej pory udało nam się to dzięki 
uprzejmości sponsorów, którym udzielił się nasz niezahamowany entuzjazm. Obecna 
sytuacja rynkowa sprawia, iż coraz trudniej znaleźć sponsorów. Dlatego chcielibyśmy sięgnąć 
po fundusze z budżetu obywatelskiego aby zapewnić wyjątkowe atrakcje podczas festiwalu. 
Dodatkowe atrakcje i rzeczy niezbędne do realizacji LUFY dalej będą sfinansowane przez 
sponsorów. 



UZASADNIENIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJKETU DO GŁOSOWANIA:  
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, działając na podstawie §  6. ust. 6, w 
związku z  § 5 ust. 6 pkt 3 Uchwały  Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 
maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4108), dalej jako „uchwała 
w sprawie budżetu obywatelskiego” postanawia:  nie dopuścić do głosowania projektu nr 22 
pt. „Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny (LUFA) 2023r.” 
Uzasadnienie: 
Komisja nie dopuszcza do głosowania projektu nr 22 pt. „Leszczyński Uliczny Festiwal 
Artystyczny (LUFA) 2023r.” z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej. 
Zgodnie z  § 5 ust. 6 pkt 3 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 
2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) do Budżetu 
Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które zakładają realizację jedynie części 
projektu (…). 
Biorąc pod uwagę doświadczenie Wydziału Rozwoju w realizacji LUFY, nie jest  możliwe 
zorganizowanie całości założonych zamierzeń za zaproponowaną we wniosku kwotę, co 
oznacza, że koszty zostały niepoprawnie oszacowane i z uwagi na okoliczność, że koszty 
realizacji festiwalu są dużo wyższe niż kwota 50 000,00 zł założona na projekt miękki, nie 
mogą być poprawione przez Pełnomocnika.  
Mając na względzie powyższe komisja postanawia, jak na wstępie. 

 
PROJEKT NR 27 
NAZWA PROJEKTU: „Jak Zatorze wygrywa Budżet Obywatelski” Publiczny pokaz filmu w 
reżyserii Jakuba Gołembskiego 
SZACUNKOWY KOSZT: 49 977,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: miękki  
STATUS: niedopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
Park przy placu Kościuszki, Leszno 
Park Jonstona, Leszno 
Park Heermanna, Leszno 
 
OPIS:  
Mini kina plenerowe w Parku Jana Jonstona w Lesznie, Parku Miejskim przy Placu Tadeusza 
Kościuszki w Lesznie oraz Parku im. Johanna Heermanna w Lesznie. Publiczne, premierowe 
pokazy filmów w reżyserii Jakuba Gołembskiego wraz z autorską prelekcją artysty przed 
każdym z pokazów. Proponowane dni pokazów: 20.02.2023, 07.03.2023, 13.03.2023, 
11.04.2023, 17.04.2023, 15.05.2023, 22.05.2023, 30.05.2023, 05.06,2023. 
UZASADNIENIE:  
Nieoceniony jest wkład "Zatorza" dla idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Ich 
zaradność i kreatywność zasługuje na uwagę wszystkich Mieszkańców. Dzięki filmowi 
Mieszkańcy Leszna zobaczą co stoi za sukcesem Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. 
Niestety wiedza na temat Budżetu Obywatelskiego jest w mieście nadal niewystarczająca, 
dlatego ważna jest edukacja i promowanie godnych zachowań. Miasto Leszno już wcześniej z 
powodzeniem realizowało na terenie Miasta pokazy kina plenerowego. Filmy leszczyńskiego 
artysty nie mają ograniczeń wiekowych. 



UZASADNIENIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA: 
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, działając na podstawie §  6. ust. 6 , w 
związku z  § 5 ust. 6 pkt 6 oraz §  6 ust. 3 Uchwały  Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej 
Leszna z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108), dalej jako 
„uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego” oraz w związku oraz w związku z art. 44 ust. 3 
pkt 1 lit.a i b   i  art. 43  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 
2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)   postanawia:  nie dopuszcza się do głosowania projektu nr 27 
pt. „Jak Zatorze wygrywa Budżet Obywatelski” Publiczny pokaz filmu w reżyserii Jakuba 
Gołembskiego”. 
Uzasadnienie: 
Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 27 pt. „Jak Zatorze wygrywa Budżet 
Obywatelski” Publiczny pokaz filmu (filmów) w reżyserii Jakuba Gołembskiego”, zwanego 
dalej projektem nr 27,  z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej.  W uzasadnieniu 
projektu wskazano: „Dzięki Filmowi Mieszkańcy Leszna zobaczą co stoi za sukcesem Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Leszna. Niestety wiedza na temat Budżetu Obywatelskiego jest w 
mieście nadal niewystarczająca, dlatego ważna jest edukacja (…)”. Pełnomocnikiem projektu 
jest Pan Marcin Gołębski, brat reżysera filmu. 
Zgodnie z  § 5 ust. 6 pkt 6 uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 
2021r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj.Wlkp. z 2021 r. poz. 4108) do Budżetu 
Obywatelskiego nie mogą być zgłoszone projekty: które naruszałyby obowiązujące przepisy 
prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia. 
Przyjęcie przez Radę Miejską Leszna uchwały regulującej zasady przeprowadzania budżetu 
obywatelskiego nie wyłącza z obowiązywania innych przepisów (ustaw, rozporządzeń, prawa 
miejscowego) normujących funkcjonowanie samorządu.  Z treści cytowanego przepisu 
uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego  wynika  wprost, że Komisja podejmując decyzję  
o dopuszczeniu jakiegoś zadania do realizacji musi zweryfikować jego zgodność nie tylko  
z regulaminem, ale także sprawdzić czy realizacja proponowanego zadania nie narusza 
innych przepisów. 
Przepis art. 44 ust. 3 pkt 1 lit.a i b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), dalej jako ustawa o finansach publicznych,  stanowi, 
że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
Z treści opisu i uzasadnienia realizacji projektu nr 27 wynika, że jego celem jest edukacja 
mieszkańców Leszna w zakresie budżetu obywatelskiego. Co do zasady, realizacja tak 
określonego zadania  mieści się w zakresie zadań własnych miasta Leszna. Jednakże projekt 
nie powinien wskazywać  konkretnego wykonawcy, tym bardziej członka rodziny 
pełnomocnika projektu. Z dotychczasowej korespondencji - prowadzonej w trakcie 
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego - wynika, że pełnomocnik omawianego projektu 
jest bratem reżysera filmu. Realizacja tego zadania przez Pana Jakuba Gołębskiego 
przyniosłaby mu korzyść majątkową w wysokości prawie 50 tys. zł. Wykonawca projektu 
realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego musi być wybrany w trybie zapewniającym 
zgodność z wyżej cytowanym art. 44  ustawy o finansach publicznych, a także art. 43 tej 
ustawy w sposób zapewniający bezstronność, konkurencyjność i równość podmiotów. 
Przepis art. 43 ustawy o finansach publicznych stanowi bowiem, że  prawo realizacji zadań 



finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne 
ustawy stanowią inaczej. Należy zauważyć, że w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa lub przekracza kwotę 130 000,00 złotych zastosowanie znajduje ustawa Prawo 
zamówień publicznych, natomiast w przypadku zamówienia o wartości poniżej tej kwoty 
stosuje się Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest poniżej kwoty 
130 000 złotych, wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 6/1/2021 z dnia 
04 stycznia 2021 roku. 
 W świetle  § 2  przedmiotowego Regulaminu udzielenie zamówienia o wartości 50 tys. zł 
musi poprzedzić przeprowadzenie postępowania konkurencyjnego polegającego na 
skierowaniu stosownego zapytania do co najmniej 3 wykonawców, w celu wyłonienia jak 
najkorzystniejszej oferty. Zatem dopuszczenie do głosowania projektu,  którego realizacja ma 
zostać powierzona konkretnemu wykonawcy narusza cytowane przepisy art. 44 ust. 3 pkt 1 
lit.a i b i art. 43  ustawy o finansach publicznych, a także zarządzenie Prezydenta Nr 6/1/2021 
z dnia 04 stycznia 2021 roku a to oznacza, że narusza § 5 ust. 6 pkt 6 uchwały w sprawie 
budżetu obywatelskiego. Ograniczenie bezstronności, konkurencyjności oraz równości 
podmiotów, które mogłyby zrealizować projekt prowadzi bowiem  do złamania ustawowej 
zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Tym samym w świetle  §  6 ust. 3 
uchwały sprawie budżetu obywatelskiego została spełniona przesłanka do negatywnej oceny 
formalno-prawnej Projektu nr 27, o której mowa w  § 6 ust. 3, w związku z  § 5 ust. 6 pkt 6 
uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Przepis  § 6 ust. 3 uchwały w sprawie budżetu 
obywatelskiego stanowi bowiem, iż złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 
6  skutkować będzie negatywną oceną formalno-prawną projektu. W konsekwencji takiej 
oceny  Komisja jest zobligowana nie dopuścić projektu nr 27 do głosowania. 
Mając na względzie powyższe komisja postanawia, jak na wstępie. 

 


