
PROJEKT NR 1 
NAZWA PROJEKTU: Zielone skwery sąsiedzkie 
SZACUNKOWY KOSZT: 170 850,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA:   
ul. Leszczyńska , Leszno, numer działki 73/3, 380 
końcówki plac Powstańców , Leszno, numer działki 166/2, 167, 170, 171 
 
OPIS:  
W planie pozytywnych zmian ujęte są dwie lokalizacje! 
Niniejszy projekt pozwoli na wprowadzenie pięknej zieleni i małej architektury zarówno w 
pasie parkingu przy placu Powstańców (bez utraty miejsc parkingowych), jak i w jego 
bezpośredniego otoczenia (ul. Wałowa, ul. Tylna, ul. Więzienna). Dodatkowo chcemy 
zazielenić obszar na końcowym odcinku ul. Leszczyńskich. 
W ramach działań przewiduje się zakup 22 betonowych donic wraz z nasadzeniem/roślinami, 
8 betonowych elementów z drewnianym siedziskiem oraz 6 stojaków rowerowych. Projekt 
również zakłada wprowadzenie koloru na nawierzchni ulic (te miejsca, które obecnie są 
wyłączone z ruchu samochodowego). Poza tym chcielibyśmy utworzyć dodatkowe przejście 
dla pieszych przy ul. Wałowej w miejscu, gdzie w sposób naturalny powstał trakt pieszy. 
Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 
na danym terenie. 

UZASADNIENIE:  
Realizacja projektu jest uzasadniona koniecznością tworzenia nowej zieleni publicznej w 
obszarze, gdzie występuje deficyt tego typu miejsc. Zarówno przy placu Powstańców jak i przy 
ul. Leszczyńskich dominuje ścisła zabudowa i brakuje miejsc do odpoczynku/spotkań. 
Uporządkowanie tych miejsc i wprowadzenie do nich zieleni z całą pewnością podniesie ich 
walory estetyczne.Proponowana inwestycja wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji na 
lata 2017-2027 

 

  

PROJEKT NR 2 
NAZWA PROJEKTU: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Leszna – ul. Ludwika Zamenhofa 
i Tadeusza Rejtana 
SZACUNKOWY KOSZT: 182 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 

Chodnik w pasie drogowym 
Numer działki: 12/44 ark. mapy 125 
Adres: ul. Tadeusza Rejtana, Leszno 
Pas drogowy 
Numer działki: 13/22 ark. mapy 125 



Adres: ul. Tadeusza Rejtana, Leszno 
Pas drogowy 
Numer działki: 17/21 ark. mapy 125 
Adres: ul. Tadeusza Rejtana 110, Leszno 
Chodnik w pasie drogowym 
Numer działki: 26/49 ark. mapy 123 
Adres: ul. Ludwika Zamenhofa , Leszno 
Pas drogowy 
Numer działki: 26/38; 26/49 ark. mapy 123 
Adres: ul. Ludwika Zamenhofa, Leszno 
pas drogowy 
Numer działki: 58/4 ark. mapy 41 
Adres: ul. Ludwika Zamenhofa, Leszno 
pas drogowy 
Numer działki: 7/4 ark. mapy 123 
Adres: ul. Ludwika Zamenhofa , Leszno 
pas drogowy 
Numer działki: 11/8 ark. mapy 123 
Adres: ul. Tadeusz Rejtana , Leszno 
pas drogowy 
Numer działki: 17/10 ark. mapy 125 
Adres: ul. Tadeusza Rejtana , Leszno 

OPIS:  
Projekt zakłada remont istniejących chodników, znajdujących się w złym stanie technicznym 
w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa (przy bistro Czary-Gary). Projekt zakłada także 
budowę miejsc parkingowych, równoległych w pasie drogowym przy ul. Ludwika Zamenhofa 
1-6, miejsc przy ul. Tadeusza Rejtana w pobliżu zatoczki autobusowej, oraz miejsca postojowe 
dla niepełnosprawnych przy ul. Tadeusza Rejtana 108-110. Projekt zakłada także budowę 
systemu monitoringu głównych dróg wjazdowych na osiedla przy ul. Ludwika Zamenhofa oraz 
Tadeusza Rejtana. 
 
UZASADNIENIE:  
Projekt zakłada budowę miejsc postojowych w rejonie, gdzie odczuwa się ich znaczący brak. 
Budowa miejsc wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zostaną 
zlikwidowane "dzikie" postoje samochodów a tereny w pobliżu uporządkowane. Remont 
chodników, które są w złym stanie technicznym, przyczyni się znacząco do poprawy 
bezpieczeństwa ich użytkowników. Budowa systemu monitoringu głównych dróg wjazdowych 
na osiedle przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia 
tej części miasta. Będzie także odpowiedzią na zapotrzebowanie Policji w tym zakresie i 
przyczyni się do zwiększenia wykrywalności przestępstw. 

 
PROJEKT NR 10 
NAZWA PROJEKTU: Siłownia plenerowa  
SZACUNKOWY KOSZT: 200 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  



LOKALIZACJA:  
ul. Poniatowskiego 2, Leszno 
teren ZSE 
 
OPIS:  
SIŁOWNIA PLENEROWA będzie składała się z kilkunastu urządzeń pozwalających na 
wykonywanie ćwiczeń statycznych i dynamicznych wykorzystywanych w Crossficie. Stacja 
treningu indywidualnego i grupowego (STiiG) będzie umożliwiała wykonywanie ćwiczeń 
statycznych , natomiast ćwiczenia dynamiczne będzie można wykonywać na urządzeniach 
typu: prasa ręczna, prasa nożna, orbitrek, wioślarz, rowerek, przywodziciel, narciarz, jeździec, 
motyl. Każde stanowisko będzie zawierało opis ćwiczeń. Tego typu urządzenia plenerowe 
sprawią, że każdy znajdzie tu dla siebie odpowiedni zestaw ćwiczeń dopasowany do swoich 
możliwości i potrzeb. Można będzie tu trenować samemu lub ze znajomymi . Taka baza jest 
idealnym uzupełnieniem do innych form aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie 
czy spacer. Dla bezpieczeństwa na terenie zainstalowany ma być również monitoring. 
 
UZASADNIENIE:  
Celem projektu jest aby w ogólnodostępnym miejscu każdy z mieszkańców Leszna, a w 
szczególności Leszczyniacy z centrum miasta mieli możliwość aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Aby rodzice przyprowadzający swoje dzieci na boiska (piłki nożnej, siatkówki) przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych zamiast siedzieć na ławkach czekając na zakończenie aktywności 
fizycznej przez swoich podopiecznych mogli sobie poćwiczyć. Siłownia plenerowa to również 
kolejne miejsce spotkań dla społeczności leszczyńskiej w różnym wieku. Ćwiczenia na świeżym 
powietrzu dają lepsze efekty niż wewnątrz zamkniętego pomieszczenia i stanowią wspaniałą 
alternatywę dla siedzenia w domu. Zewnętrzna siłownia uatrakcyjniłaby także lekcje 
wychowania fizycznego Zespole Szkół Ekonomicznych. Natomiast zainstalowanie monitoringu 
wpłynie na bezpieczeństwo i ograniczenie dewastacji. 

 
PROJEKT NR 12 
NAZWA PROJEKTU: Kreatywnie i bezpiecznie czas w Baśniowej Krainie na wesołej zabawie 
płynie 
SZACUNKOWY KOSZT: 199 980,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały   
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA:  
Ul. Karasia 11, 64-100 
Przedszkole Miejskie nr 20 
 
OPIS:  
Wymiana 17 sztuk ławek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Aktualny stopień 
zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie, a nowe zachęcą do częstszego korzystania 
z placu. 
2. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Zakładamy kupno pięciu gier 
dydaktycznych. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na zabawę nie tylko dzieciom, ale co 
najważniejsze, włączy w zabawę całe rodziny. 
4. Wymiana zniszczonych płyt betonowych na kostkę brukową o powierzchni 650 m2. 
Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku placówki oraz 



z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m2. Poprawi to bezpieczeństwo dzieci i ich 
rodzin. 
5. Ogrodzenie panelowe- pozwoli na odgrodzenie placu zabaw od budynku przedszkola, tak 
by plac dostępny był dla mieszkańców miasta. 
 
UZASADNIENIE: 
Wymiana ławek na terenie placu zabaw sprawi, że stanie się on nie tylko miejscem zabaw, ale 
i odpoczynku dla całych rodzin. Będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez naszych 
podopiecznych, również przez osoby z zewnątrz. 
Smart plac zaktywizuje dzieci oraz ich rodziny do twórczego spędzania czasu. Gry zapewniają 
większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się. Połączymy dwie 
funkcje: dydaktyczną z aktywnością ruchową. 
Renowacja terenu wokół budynku przedszkola podniesie między innymi estetyczne walory 
miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. Wymiana chodników w 
znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo przebywających tam osób. W tej chwili ścieżki 
prowadzące do budynku są dziurawe i popękane, co powoduje niebezpieczeństwo częstszych 
upadków. 
Ogrodzenie panelowe odzieli plac zabaw od budynku przedszkola, a tym samym wzrośnie 
bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Dzięki temu plac zabaw stanie się obszarem otwartym 
dla mieszkańców miasta poza godzinami funkcjonowania przedszkola. 
Przedszkole i jego teren znajduje się w strefie rewitalizacji, a proponowane przez nas 
rozwiązania wpłyną pozytywnie na otoczenie. Nasza propozycja ma służyć nie tylko naszym 
podopiecznym, ma być miejscem otwartym i integrować całe rodziny z naszego miasta. Ma 
rozwijać sprawność ruchową, dużą motorykę u dzieci, jednak przede wszystkim ma łączyć 
rodziny.  

 
PROJEKT NR 15 
NAZWA PROJEKTU: Street workout - nowy park do ćwiczeń kalistenicznych przy Trapezie 
oraz odnowienie parku do ćwiczeń w Mini ZOO 
SZACUNKOWY KOSZT: 200 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
Zygmunta Starego, Leszno 
Numer działki 119/11 
Działka przy Trapezie na rogu ul. Zygmunta Starego 
 
OPIS: 
Street Workout (uliczny trening) – to popularna wśród młodzieży i nie tylko aktywność fizyczna 
polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń 
opartych głównie o kalistenikę, czyli ćwiczeń z własną masą ciała takich jak podciąganie na 
drążku, pompki na poręczach, pompki, Human flag. itd.itp. 

Park przy Trapezie byłby najnowocześniejszym miejscem do ćwiczeń w całym Lesznie z 
najlepszą dostępną infrastrukturą do treningu, wraz ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa 
lub tartan). Jeśli koszty przekraczałyby budżet, można sztuczną nawierzchnię zamienić na 
piasek, co mocno zmniejszy cenę inwestycji. 



Projekt obejmuje również renowację już istniejącego parku w Mini ZOO, szczególnie 
nawierzchni, która głownie przez działanie natury jest nierówna oraz konserwację istniejącego 
sprzętu polegającą na malowaniu i stabilizacji drążków. 

Plac ze sprzętem treningowym pozwala na rozwój fizyczny niedaleko miejsca zamieszkania. 
Projekt przy niewielkich kosztach inwestycyjnych daje możliwość bezpłatnego treningu każdej 
partii mięśniowej, nie generując wysokich kosztów utrzymania. Plac ćwiczeniowy pozwala 
młodym ludziom zaoszczędzić czas i pieniądze związane z kupnem karnetu w klubie fitness i 
dojazdem na siłownię. Projekt pozytywnie wpływa na integrację sąsiedzką, pozwalając na 
wspólny trening w okolicy domu. Parki te cieszą się rosnącą popularnością wśród mieszkańców 
i dają korzyści takie jak łatwość utrzymania zdrowego trybu życia oraz dobrze zbudowana 
sylwetka. 

UZASADNIENIE: 
Budowa nowego placu przy Trapezie miałaby ogromny wpływ i stanowiła niezastąpioną 
pomoc w promowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Leszna i zmniejszyłaby 
ryzyko otyłości szczególnie wśród młodego pokolenia. Byłby to park otwarty całą dobę, dzięki 
czemu zainteresowani będą mogli z niego skorzystać i każdej porze dnia i nocy. Póki co takiego 
miejsca otwartego całą dobę nie ma na terenie Leszna. Światło w nocy zapewni oświetlenie 
alejki obok oraz oświetlenie drogowe z ul. Zygmunta Starego oraz al. Konstytucji 3 Maja. 

Dodatkowo nowe życie uzyska stary park do kalisteniki w Mini ZOO, który jest na tą chwilę 
głównym miejscem do ćwiczeń na terenie miasta. 

Ważną cechą projektu jest to, że jest wydatkiem jednorazowym, nieprzewidującym opłat za 
korzystanie oraz niegenerującym wysokich kosztów utrzymania. Genialny w swej prostocie i 
łatwości konstrukcji zestaw drążków pozwala na trening każdej partii ciała. Projekt przynosi 
korzyści nie tylko osobiste, ale również społeczne, wspierając integrację i zachęcając do 
zawierania znajomości oraz wspólnego treningu. 

 
  
PROJEKT NR 16 
NAZWA PROJEKTU: Remont chodnika przy ul. Racławickiej 
SZACUNKOWY KOSZT: 197 500,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
ul. Racławicka, Leszno 
Numer działki działka nr 57 ark. m. 89 
Fragment od wjazdu do jednostki wojskowej do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza 
ul. Racławicka, Leszno 
Numer działki działka nr 120, ark. m. 63 
 
OPIS: 
Remont zniszczonego chodnika przy ul. Racławickiej po stronie jednostki wojskowej od wjazdu 
do jednostki do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z obniżeniem "na zero" krawężników na 
przejściach dla pieszych na wskazanym odcinku. 



 
UZASADNIENIE: 
Chodnik jest w fatalnym stanie: nierówny, dziurawy, NIEBEZPIECZNY! Chcemy tam nowej 
nawierzchni z kostki betonowej lub innego materiału, który zapewni bezpieczeństwo i komfort 
osobom pieszym, zwłaszcza starszym (bezpieczne i wygodne dojście do przychodni lekarskiej). 
Chodnik sąsiaduje z wyremontowaną ul. Lipową i stanowiłby jej naturalne, ładne przedłużenie. 
Fragmentu przy wejściu do jednostki, przy przychodni i przy sklepie, które są wyremontowane, 
nie chcemy zmieniać. Chodzi tylko o remont zniszczonej nawierzchni. 

 

  

PROJEKT NR 19 
NAZWA PROJEKTU: Strefa relaksu w SP2 
SZACUNKOWY KOSZT: 198 958,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
ul. Gabriela Narutowicza 57, Leszno 
Numer działki 60/4 
teren przy boiskach sportowych 
 
OPIS: 
Planujemy zagospodarować tereny zielone przy szkolnych boiskach sportowych. 
Projektowane tereny zielone będą miały charakter ogólnodostępny, przeznaczone będą dla 
uczniów i społeczności lokalnej. Planujemy rozścielenie ziemi, nasadzenia drzew liściastych, 
wykonanie trawników dywanowych, nowych bezpiecznych chodników i krawężników, 
położenie nowej nawierzchni chodnikowej z kostki brukowej. 
 
UZASADNIENIE: 
Ze środków uzyskanych w poprzednich edycjach "budżetu obywatelskiego" udało nam się 
wykonać boiska wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę,  nowe bieżnie. 
Obecny projekt stanowi zamknięcie poprzednich inwestycji. Poprzez zagospodarowanie 
terenów zielonych przy tych obiektach chcemy stworzyć profesjonalne miejsce do ćwiczeń, 
zajęć ruchowych, prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, uzupełnione o strefą zieloną do 
wypoczynku i relaksu dla dzieci. 

 
PROJEKT NR 20 
NAZWA PROJEKTU: Plenerowy plac gier i zabaw 
SZACUNKOWY KOSZT: 199 799,97 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: dopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
ul. Rumuńska 6ab, 64-100 Leszno 
Numer działki 1/18 
Teren ogólnodostępny 
 



OPIS: 
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu pod budowę placu do gier i zabaw zespołowych 
dla dzieci o powierzchni ok. 400m2, przy ul. Rumuńskiej 6ab w Lesznie, w sąsiedztwie boiska 
do koszykówki. Teren jest ogólnodostępny dla lokalnej społeczności. 
Powierzchnia zostanie wylana z kolorowej poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej, która po 
wykonaniu nie wymaga nakładów finansowych.  
Na nawierzchni zostaną wykonane gry 2D m.in szachownica, chińczyk, pajacyk itp. powstaną 
również drobne elementy 3D tj. stepery i półkule, które będą miały zastosowanie jako miejsce 
do siedzenia, utrzymania równowagi oraz jako element do zabawy. Elementy zostaną 
wykonane z bezpiecznego granulatu gumowego. 
Powierzchnia bezpieczna będzie mrozoodporna, wytrzymała na pęknięcia przy niskiej 
temperaturze oraz odporna na ślizganie i ścieranie. Lampa, oświetlająca teren zostanie 
wymieniona. Przy placu gier i zabaw dla dzieci zostaną postawione 3 ławki oraz zostanie 
wysiana trawa i wymieniona lampa. 
 
UZASADNIENIE: 
Celem realizacji projektu jest wybudowanie placu do gier i zabaw dla dzieci, aby uatrakcyjnić 
aktywność i zachęcić do aktywnego, bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Plac będzie ogólnodostępny dla lokalnej społeczności. Zewnętrzne plansze do gier 
i zabaw zostaną połączone w zestawy tworzące wyjątkowe przyjazne miejsce, oferujące 
możliwość kreatywnej zabawy dla najmłodszych i nie tylko. Kolorowe plansze zachęcą do 
aktywnego spędzania czasu na zewnątrz oraz dadzą możliwość kreowania własnych zabaw, 
ćwiczenie koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności zabawy oraz integracji grupowej. 
Realizacja zadania będzie użyteczna dla mieszkańców Leszna pod względem możliwości 
wspólnego spędzania czasu wolego i aktywizacji dzieci oraz integracji społecznej. 

 
PROJEKT NR 26 
NAZWA PROJEKTU: W zdrowym - ciele zdrowy duch 
SZACUNKOWY KOSZT: 26 040,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: niedopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA:   
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 57, Leszno 
sala gimnastyczna szkoły nr 9 w Lesznie 
 
OPIS:  
Projekt "W ZDROWYM CIELEZDROWY DUCH", ma na celu rozpowszechnienie zdrowego trybu 
życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Zadanie ma na celu propagowanie sposobów 
na aktywizację nie zależnie od stanu zdrowia i sprawności. Zajęcia miały być przeznaczone dla 
dorosłych i dla dzieci w proponowanych terminach. Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu na 
Sali gimnastycznej w szkole nr.9 w Lesznie dla wszystkich mieszkańców. Ponieważ sala ma 
swoją pojemność prowadzona będzie lista obecnych. Jest możliwość aby równocześnie na Sali 
zajęcia odbywały się nawet dla 50 osób. W okresie letnim, 2 miesiące lipiec i sierpień 2023 
wykorzystane zostałyby leszczyńskie parki np. Park im. Jana Heermanna, i tam raz w tygodniu 
prowadzone będą zajęcia, gdzie nie ma ograniczenia ilościowego osób uczestniczących w 
zajęciach.  
Dodatkowo w ciągu trwania roku planowane są 4 spotkania gdzie zaproszeni zostaną goście 



przedstawiający wiedzę teoretyczna i praktyczna w zakresie pracy z ciałem w metodach 
pokrewnych. Byłyby to spotkania 2 razy warsztatowe i 2 razy wykładowe w zakresie 
przedstawienia założeń zdrowego trybu życia według medycyny chińskiej i naturalnej wiedzy 
zielarskiej do zastosowania na co dzień. Spotkania ze specjalistami odbywać się będą na 
odpowiednio dużej Sali aby jak najwięcej osób równocześnie mogło uczestniczyć. Każde 
spotkania gości będą poprzedzone kolportażem plakatów i ulotek oraz ogłoszeniami w 
mediach społecznościowych aby zachęcić mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniach. 
Sesje jogi, prowadzone będą przez nauczyciela jogi dyplomowanego. Zajęcia jogi jak opisują 
prace naukowe wspomagają rozwój fizyczny jak i wzmacniają sferę emocjonalną, która przez 
pandemię niejednokrotnie została zachwiana. Myślimy i jesteśmy przekonani, że 
zaproponowana otwarta forma jogi na świeżym powietrzu, będzie świetnym rozwiązaniem w 
odbudowywaniu relacji społecznych jak i siły fizycznej po czasie izolacji związanej z pandemią 
COVID-19. Po czasie kiedy byliśmy w domach zauważamy jak nasze relacje społeczne 
wymagają odnowienia. Spotkanie na wolnym powietrzu będzie bezpieczne i pozwoli w 
swobodny sposób wrócić do aktywności fizycznej. Przedział wiekowy osób uczestniczących w 
zajęciach jest bardzo rozbudowany- jogę mogą praktykować wspólnie dzieci, dorośli jak i 
seniorzy. Każdy jest mile widziany! Forma luźnego spotkania na świeżym powietrzu znacznie 
bardziej sprzyja wzajemnemu poznaniu. Jest też bardziej otwarta, gdyż każdy może do takiego 
wydarzenia dołączyć. Niejednokrotnie okazuje się, że osoby z dużymi dysfunkcjami fizycznymi 
(skolioza, zmiany stawowe), w krótkim czasie odzyskują akceptowalną sprawność i komfort 
życia uczestnicząc w zajęciach jogi. Każdy sport jest dobry. 
 
UZASADNIENIE:  
Celem projektu "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" jest zapoznanie społeczności 
leszczyńskich mieszkańców z formą ruchu jakim jest joga. Każdy nie zależnie od trudności i 
ograniczeń jakie ma w ciele może ćwiczyć jogę. Działa ona bardzo holistycznie na organizm 
człowieka, poprawia ruchomości kości i mięśni a jednocześnie przez praktykę spokojną i 
zrównoważoną uspakaja i tonizuje układ nerwowy. Ponieważ żyjemy w czasach gdzie na co 
dzień narażeni jesteśmy na niepokój, stres i zagrożenia często trudno jest znaleźć sposób aby 
ćwiczyć. Mieliśmy czas pandemii Covid-19 gdzie całkiem zostaliśmy pozbawieni możliwości 
uprawiania sportu a jogę można ćwiczyć zawsze. Dlatego spotkania z joga mają na celu 
przybliżyć każdemu sposób jak to robić bezpiecznie i dbać o swoje ciało i umysł. Praktykować 
mogą wszyscy dzieci dorośli i starsi. Są już badania że praktyka jogi przez dzieci wspaniale 
wpływa na ich koncentracje na lekcjach i poprawia uważność. Dodatkowo przeprowadzenie 
spotkań z gośćmi którzy opowiedzą więcej na temat zdrowego trybu życia, przedstawią 
pokrewne narzędzia ruchowe będą wspaniałym uzupełnieniem całego projektu.   

UZASADNIENIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA: 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, działając na podstawie §  6. ust. 6, w 
związku z  § 5 ust. 3 pkt 2  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) postanawia:  nie 
dopuścić do głosowania projektu nr 26 pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Uzasadnienie: 



Komisja nie dopuszcza do głosowania projektu nr 26 pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch” z 
powodu negatywnej oceny formalno-prawnej. 

Zgodnie z  § 5 ust. 3 pkt 2 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” projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego uznaje się za 
ważny, jeśli zgłoszenie zostanie poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta Leszna, a 
dane zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania i czytelne podpisy tych osób zostaną 
dołączone (zeskanowane) do formularza zgłoszenia. 

Do projektu nr 26 zostało dołączone 21 załączników – kart poparcia. Na jednej z kart brakuje 
podpisu mieszkańca, na dwóch kartach zamiast wymienionych z imienia i nazwiska 
mieszkańców podpisały się inne osoby. Zatem zgłoszenie poparte zostało w prawidłowy 
sposób przez 18 osób, a minimum podpisów mieszkańców popierających projekt, których 
wymaga uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego wynosi 20, co oznacza, że w świetle § 5 
ust. 3 pkt 2  tej uchwały  złożony formularz jest nieważny. W konsekwencji Komisja działając 
na  podstawie § 6 ust. 6 wzmiankowanej uchwały jest zobligowana do niedopuszczenia do 
głosowania projektu nr 26 . 

Mając na względzie powyższe komisja postanawia, jak na wstępie. 

 

  

PROJEKT NR 28 
NAZWA PROJEKTU: Ty też możesz mieć supermoc ratowania! Naucz się udzielać pierwszej 
pomocy. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Leszna poprzez poprawę umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy. 
SZACUNKOWY KOSZT: 99 840,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: niedopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
Metziga 1, Leszno 
Stacja Biznes 
55 Pułku Piechoty 34, Leszno 
RIPH w Lesznie 
Gabriela Narutowicza 6, Leszno 
Klub OBOK 
Generała Stefana Grota-Roweckiego 20, Leszno 
MOSIR 
 
OPIS: 
Projekt zakłada umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy dla ok. 1% mieszkańców Leszna tj. 640 osób. 



Uczestnik zdobędzie następującą wiedzę i praktyczne umiejętności: 
- jak bezpiecznie udzielać pierwszej pomocy, 
- co to jest łańcuch przeżycia, 
- jak prawidłowo wezwać pomoc, 
- jak postępować z osobą nieprzytomną, pozycja bezpieczna, 
- jak rozpoznać nagłe zatrzymania krążenia (NZK) i przeprowadzić efektywną resuscytację 
krążeniowo-oddechową (RKO), 
- jak skuteczne przeprowadzić defibrylację przy użyciu zautomatyzowanego defibrylatora 
zewnętrznego AED. 
- jak właściwie rozpoznać i postępować przy udarze mózgu, 
- jak właściwie rozpoznać i postępować przy zawale serca, 
- co zrobić kiedy niemowlak się zadławi. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma także książeczkę z najważniejszymi zasadami udzielania 
pierwszej pomocy, aby w każdej chwili można było przypomnieć sobie informacje. 
Bezpieczne udzielanie pomocy ułatwi poręczny brelok ratowniczy z rękawiczkami i maseczką, 
który otrzyma każdy uczestnik. 
Każdy otrzyma także darmowy dostęp do platformy e-learningowej, aby w dowolnej chwili 
móc sprawdzić znajomość zasad bezpieczeństwa, a także zdobyć nową wiedzę nt. pierwszej 
pomocy. Ukończenie szkolenia na platformie e-learningowej wiąże się z uzyskaniem 
certyfikatu. 

Ty też możesz mieć supermoc ratowania! Nie bądź obojętny i naucz się skutecznie udzielać 
pierwszej pomocy. 

UZASADNIENIE: 
Tylko w naszym kraju, każdego roku ok. 40 tys. osób doznaje nagłego zatrzymania krążenia. To 
jeden przypadek co ok. 13 minut. Niestety większość z tych osób umiera. Przyczyna? Niski 
odsetek przypadków udzielenia pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia podczas 
oczekiwania na przyjazd karetki. Rozwiązanie: wiele z tych osób można byłoby uratować, 
gdyby na czas udzielono im pierwszej pomocy. Czas dojazdu karetki to co najmniej 5-8 minut. 
Mózg zaczyna obumierać po 3-4 minutach. Szybkie użycie AED w czasie do 3 minut pozwala 
zwiększyć jego skuteczność aż do 70%. To jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu świadków 
zdarzenia. 
Ok. 60 tys. osób doznaje udaru. To jedna ofiara co 8 minut. W wielu przypadkach skutki udaru 
mogą być odwracalne jeśli szybko rozpozna się problem i wdroży odpowiednie działania. Aby 
tak się stało - jak najwięcej osób musi zostać przeszkolonych i wiedzieć co robić. 
Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkolenia pomagają opanować stres i skutecznie 
działać. Szybkie udzielenie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia pomaga ograniczyć 
niepożądane skutki. 
Wg wskazań Europejskiej Rady Resuscytacji, umiejętność udzielania pierwszej pomocy 
powinna być odświeżana przynajmniej co 12 miesięcy.  
Chcesz czuć się bezpieczniej - wesprzyj projekt, przyjdź na szkolenie i zdobądź supermoc 
ratowania! 

UZASADNIENIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA: 



Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna, działając na podstawie §  6. ust. 6, w 
związku z  § 2 ust. 10 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 28 pt. „Ty też możesz 
mieć supermoc ratowania! Naucz się udzielać pierwszej pomocy. Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców Leszna poprzez poprawę umiejętności udzielania pierwszej pomocy”. 

Uzasadnienie: 
Komisja nie dopuszcza do głosowania projektu nr 28 pt. „Ty też możesz mieć supermoc 
ratowania! Naucz się udzielać pierwszej pomocy. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
Leszna poprzez poprawę umiejętności udzielania pierwszej pomocy” z powodu negatywnej 
oceny formalno-prawnej. 

Zgodnie z  § 2 ust. 10 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) mały projekt – należy przez to rozumieć 
projekt inwestycyjny, którego wartość przewyższa 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie 
przewyższa 200 000,00 zł (dwustu tysięcy złotych) tzn. polegający na działaniach 
inwestycyjnych dotyczących majątku miasta lub na zakupach inwestycyjnych. 

Projekt nr 28 zakłada umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy dla mieszkańców Leszna, co nie jest działaniem inwestycyjnym dotyczącym 
majątku miasta ani zakupem inwestycyjnym. Tego typu działania można by zakwalifikować 
jako działania miękkie, jednak wartość złożonego projektu wynosi 99 840,00 zł czyli przekracza 
kwotę przeznaczoną na projekt miękki zgodnie z  § 2 ust. 12 uchwały. 

Mając na względzie powyższe komisja postanawia, jak na wstępie. 

 
PROJEKT NR 30 
NAZWA PROJEKTU: III SA/PO 1728/21 
SZACUNKOWY KOSZT: 199 000,00 zł 
KATEGORIA PROJEKTU: mały  
STATUS: niedopuszczony do głosowania  
LOKALIZACJA: 
17 styczna, leszno 
3 maja, leszno 
Wolińska, leszno 
Przemysłowa, leszno 
Słowiańska, Leszno 
 
OPIS: 
Miasto z powodzeniem realizowało juz projekty typu siłownie na świeżym powietrzu czy 
przystopki gdzie niewidzialni byli użytkownicy. Teraz proponuję aby niewidzialna była 
realizacja ale widzialni byli ludzie i ich potrzeby. Skoro ludzie są najważniejsi i Budżet 
Obywatelski jest dla ludzi a nie na odwrotnie, będzie to przejście na wyższy poziom. Proponuję 
zakup niewidzialnych rzeźb artysty Jakuba Gołembskiego. Artysta z Leszna wzorem artysty 



Salvatore Garau wykonał niewidzialne rzeźby które będę poruszać się nad ulicami i miejscami 
publicznymi. Artysta Jakub znany jest tego, że ze swojej działalności artystycznej finansuje 
pomoc humanitarną osobą potrzebującym. 
 
UZASADNIENIE: 
Miasto z powodzeniem realizowało już projekty typu siłownie na świeżym powietrzu czy 
przystopki gdzie niewidzialni byli użytkownicy. Teraz proponuję, aby niewidzialna była 
realizacja, ale widzialni byli ludzie i ich potrzeby. Idea transparentności towarzyszy Budżetowi 
Obywatelskiemu w Lesznie od samego początku. Mieliśmy niewidzialne głosy, niewidzialnych 
głosujących, niewidzialnych opiekunów projektu, mieliśmy niewidzialny, nieprawomocny 
wyrok sądu administracyjnego stwierdzający nieważność reguł głosowania i wynik kontroli 
Urzędu Wojewódzkiego stwierdzający istotne naruszenie prawa przez organizatora BO, 
mieliśmy znikające pytania i jeszcze bardziej niewidoczne odpowiedzi, a kontrolę nad 
realizacją tego wszystkiego zgodnie z rozporządzeniem Pana Prezydenta pełni naczelnik 
wydziału który nie istnieje. Proponuję umieszczenie w przestrzeni publicznej rzeźb artysty 
Jakuba Gołembskiego, które będą utożsamieniem tego wszystkiego. Bardziej transparentnego 
w BO nie było. Już wcześniej podobne realizacje powstawały za granicą a ich autorem był 
Salvatore Garau. Artysta Jakub znany jest tego, że ze swojej działalności artystycznej finansuje 
pomoc humanitarną osobą potrzebującym. 

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 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.) i art. 
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 
r. poz. 1710) 

postanawia:  nie dopuszcza się do głosowania projektu nr 30 pt. „III SA/PO 1728/21”. 

Uzasadnienie: 
Komisja nie dopuszcza do głosowania Projektu nr 30 pt. „III SA/PO 1728/21”, zwanego dalej 
projektem nr 30,  z powodu negatywnej oceny formalno-prawnej. 

Zgodnie z § 5 ust. 6 pkt 6 uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego 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  wnika  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 naruszy 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. Zaplanowany w projekcie nr 30 koszt jego 
realizacji wynosi 199 000,00 zł i obejmuje głównie wydatek związany z zakupem 
niewidzialnych (nieistniejących) rzeźb. Należy uznać, że jest to wydatek niewspółmierny do 
efektów, jakie mogą zostać osiągnięte. Realizacja projektu nr 30 naruszałaby cytowany przepis 
art. 44 ust. 3 pkt 1 lit.a i b ustawy o finansach publicznych i tym samym cytowany wyżej § 5 
ust. 6 pkt 6 uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. 

W konsekwencji  w świetle §  6 ust. 3 uchwały sprawie Budżetu Obywatelskiego zaistniały 
przesłanki do negatywnej oceny formalno-prawnej projektu  nr 30.  Wskazany przepis uchwały 
stanowi bowiem, iż złożenie projektu naruszającego § 5 ust. 5 lub 6 skutkować będzie 
negatywną oceną formalno-prawną projektu. 

Ponadto projekt złożony do Budżetu Obywatelskiego nie może  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 autora nieistniejących rzeźb. Realizacja 
tego zadania przez Pana Jakuba Gołębskiego przyniosłaby mu korzyść majątkową w wysokości 
prawie 200 tys. zł. Wykonawca projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 
musi natomiast  być wybrany w trybie zapewniającym zgodność z wyżej cytowanym art. 
44  ust. 3 pkt 1 lit.a i b  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 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej jako ustawa PZP. Przepis art. 2 pkt 1 
tej ustawy nakłada na Zamawiającego (w niniejszym przypadku na Miasto Leszno) obowiązek 
wyboru wykonawcy zadania publicznego w jednym z trybów wskazanych w tej ustawie np. w 
trybie podstawowym. Przeprowadzenie  procedury z ustawy PZP ma na celu wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad przygotowania, przeprowadzania 
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego oraz  udzielania zamówień publicznych 
określonych w art.  16 i art. 17 ust. 1-2 ustawy PZP.  Przepisy te stanowią , iż : 

- art. 16  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 
w sposób: 
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 
2)  przejrzysty; 
3)  proporcjonalny. 
-  art. 17 1. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 
1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 
zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 



2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych 
oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym 
zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 
2. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 
3. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

Zatem udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia postępowania zgodnie ustawą PZP 
narusza oprócz już wyżej wskazanych przepisów ustawy o finansach publicznych 
także  przepisy ustawy PZP. Tym samym także z tego powodu została spełniona przesłanka do 
negatywnej oceny formalno-prawnej, o której mowa w  § 6 ust. 3, w związku z  § 5 ust. 6 pkt 
6 uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego  oraz w związku z ustawą PZP , w szczególności 
art. 2 pkt 1 ,  16-17 . 

Biorąc pod uwagę powyższe  Projekt  nr 30 narusza obowiązujące przepisy i w konsekwencji 
otrzymuje negatywną oceną formalno-prawną,  a to obliguje Komisję do  niedopuszczenia 
projektu nr 30 do głosowania. 

Mając na względzie powyższe komisja postanawia, jak na wstępie to jest nie dopuszcza się do 
głosowania projektu nr 30 pt. „III SA/PO 1728/21”. 

 


