Protokół
Komisji wyników oceny zgłoszonych propozycji zadań
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 r.
w ramach konsultacji społecznych, odbywających się od 29 lipca do 16 sierpnia br., Komisja informuje:
1. Liczba zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na poszczególne Kategorie:

a) Kategorii I – budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej – 23 wniosków
b) Kategorii II – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej – 43 wniosków
c) Kategorii III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym – 39 wniosków.
2. Wykaz zadań rekomendowanych oraz wykaz projektów odrzuconych z podaniem uzasadnienia, oddzielnie dla zadań w trzech Kategoriach:

a) Kategorii I – budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej
KATEGORIA I – BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGÓLNÓMIEJSKIEJ
Lp.

1.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota
zadania
(w zł)

Sportowo-rekreacyjna
strefa dla mieszkańców
miasta: modernizacja
wielofunkcyjnego
boiska przy I Liceum
Ogólnokształcącym
im. Juliusza
Słowackiego
w Przemyślu.

Tomasz Dziumak

330 000,00

Opis zadania

Uwagi

Zadanie obejmuje modernizację
Zaakceptowany
wielofunkcyjnego boiska znajdującego
się przy ul. Słowackiego i ul. Rejtana.
Projekt zakłada utworzenie nowej
syntetycznej nawierzchni, oświetlenia
boiska i zabezpieczenie przed wypadaniem
piłek. Dodatkowo w ramach projektu
przewiduje się utworzenie siłowni
zewnętrznej oraz montaż małej architektury
tj. ławek parkowych, koszy na śmieci. Celem
projektu jest propagowanie sportu i rekreacji
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w środowisku lokalnym poprzez zachęcanie
dzieci, młodzieży i mieszkańców do
aktywnego spędzania wolnego czasu,
budowania postaw prozdrowotnych.
2.

3.

Podświetlenie drzew
wzdłuż ukośnej ścieżki
w Rynku Starego
Miasta.

Grzegorz Kość

Przemyski Park
Sportowo-Rekreacyjny
- Plażowe Boisko
Wielofunkcyjne.

Robert Skawiński

80 000,00

400 000,00

Zadanie obejmuje montaż lamp typu LED
przy każdym drzewie znajdującym się wzdłuż
ukośnej ścieżki w Rynku Starego Miasta strumień światła byłby skierowany
od poziomu gruntu w kierunku korony drzew.
Dostawienie 8 ławek pomiędzy drzewami
przy ukośnej ścieżce - po jednej i drugiej
stronie ścieżki. Wymianę tablicy
ogłoszeniowej na nową - w stylu
historyzującym. Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa
estetyki i jakości przestrzeni publicznej.

Odrzucony
Uzasadnienie:
Brak możliwości wykonania
zadania z uwagi na realizację
na przedmiotowym terenie
projektu pn.: „Podziemna
Trasa Turystyczna
w Przemyślu”
na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020 obejmującego
swym zakresem również
„Przebudowę północno –
wschodniej części Rynku
Starego Miasta”.

Projekt zakłada wybudowanie
Zaakceptowany
profesjonalnego boiska wielofunkcyjnego
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
o nawierzchni z piasku na terenie leżącym
przy ul. Sanockiej 17. Realizacja zadania
umożliwi organizowanie imprez sportowych,
takich jak turnieje siatkówki, piłki ręcznej,
2

piłki nożnej - plażowej oraz zawodów
badmintona. Celem projektu jest
propagowanie sportu i rekreacji
w środowisku lokalnym, postaw
prozdrowotnych oraz integracja społeczności
lokalnej.
4.

5.

Audio - przewodnik
po Przemyślu

Małgorzata
Korfel

Pumptrack - Rowerowy Waldemar
Plac Zabaw
Hryniszyn

396 650,00

Projekt zakłada stworzenie AudioOdrzucony
przewodnika po Przemyślu w formie
Uzasadnienie:
aplikacji mobilnej oraz zakup urządzeń
- projekt nie może generować
dedykowanych odtwarzaniu
kosztów eksploatacji
(audio przewodnik, słuchawki jednorazowe,
niewspółmiernie wysokich
ładowarka itp.). Aplikacja na urządzenia
w stosunku do wartości
mobilne zawierać będzie listę nagrań (również
danego projektu (§ 3 ust.1
w językach obcych), klawiaturę numeryczną
pkt.3 załącznika nr 1 do
umożliwiającą wybór odpowiedniego
Uchwały Nr 65/2020 Rady
komentarza oraz mapę z poszczególnymi
Miejskiej w Przemyślu z dnia
punktami wycieczki. Dzięki zastosowaniu
1 lipca 2020 r.,
audio deskrypcji oraz filmów w Polskim
- ograniczony dostęp dla
Języku Migowym miasto zwiększy
ogółu mieszkańców
dostępność ofert dla osób niewidomych
i niesłyszących. Wersja dla dzieci, rodziców
i ich opiekunów umożliwi wspólne spędzanie
czasu całej rodziny.

399 449,88

Projekt zakłada budowę asfaltowego
pumptrack'a przy ul. 22-go Stycznia
o długości 155 mb, skill track'a - toru
przeszkód uczącego równowagi o długości
65 mb, górki rozpędowej, miejsca
odpoczynkowego z ławkami i regulaminem.
Pumptrack to zapętlony tor o kształcie

Zaakceptowany
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falistym, służący do jazdy na rowerach,
rolkach, hulajnogach i deskach, który może
służyć zarówno najmłodszym do nauki jazdy,
jak dorosłym do rozwijania swoich
umiejętności. Skill Track - tor
z przeszkodami i górka rozpędowa to
bezpieczne i wygodne miejsce do nauki
jazdy na rowerze.
6.

Skate Park przy
ul. 22 Stycznia

Monika
Zapałowska
Greta Ostrowska

394 748,00

Projekt zakłada budowę Skate Parku przy
ul. 22-go Stycznia jako nowego kultowego
miejsca spotkań na terenie Przemyśla.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie
nawierzchni betonowej oraz wyposażenie
w urządzenia sportowe jak np. rank ramp,
quarter pipe, funbox, grinbox, poręcze.
Inwestycja ma na celu zwiększenie
atrakcyjności terenu oraz popularyzację
sportu wśród mieszkańców.

7.

Zabawa bez barier !

Małgorzata Sztolf

392 210,09

Projekt zakłada modernizację i dostosowanie Zaakceptowany
placów zabaw zlokalizowanych na terenie
miasta do zabaw i potrzeb dzieci
niepełnosprawnych. W ramach projektu
planowana jest modernizacja placów zabaw
zlokalizowanych na ul. Opalińskiego,
Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II, ul. Armii
Krajowej, ul. Żołnierzy I Armii WP,
ul. Wysockiego, ul. Przemysława, ul. Reja.
Doposażenie w/w placów zabaw m. in. w:
huśtawki integracyjne, karuzele integracyjne
i inne urządzenia.

Zaakceptowany
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8

Boisko sportowe przy
ulicach Władycze,
Osińskich i
Śnigurskiego
w Przemyślu.

Łukasz Ślączka

342 000,00

Celem projektu zadania jest modernizacja
boiska sportowego przy ulicach Władycze,
Osińskich i Śnigurskiego w Przemyślu.
Projekt zakłada:
- wykonanie projektu,
- korytowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy pod małą
architekturę na zboczu boiska,
- wykonanie małej architektury,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz
z piłko chwytami,
- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego.

Zaakceptowany

9.

Boisko sportowe przy
ulicach Władycze,
Osińskich i
Śnigurskiego
w Przemyślu.

Łukasz Ślączka

342 000,00

Celem projektu zadania jest modernizacja
boiska sportowego przy ulicach Władycze,
Osińskich i Śnigurskiego w Przemyślu.
Projekt zakłada:
- wykonanie projektu,
- korytowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy pod małą
architekturę na zboczu boiska,
- wykonanie małej architektury,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz
z piłko chwytami,
- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego.

Odrzucony

Park aktywności
fizycznej.

Ewa Matys

10.

400 000,00

Uzasadnienie:
projekt zdublowany

Projekt zakłada budowę parku aktywności
Zaakceptowany
fizycznej przy ul. Armii Krajowej
w Przemyślu - Park na Lipowicy. W ramach
projektu planuje się wybudowanie
skate parku wraz z wyposażeniem, ścianki
wspinaczkowej wraz z nawierzchnią, a także
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małą architekturę jak ławki, kosze na śmieci,
tablicę regulaminową. Zadanie ma na celu
zwiększenie atrakcyjności parku wśród
mieszkańców i turystów.
11.

12.

Radosław
Kaczmarek

155 898,00

Budowa ścieżki
Bartłomiej
rowerowej od kładki do Barczak
ulicy Rzecznej

400 000,00

Utwardzenie placu
płytami ażurowymi
typu ,,Jumbo" pod
miejsca parkingowe.

Projekt zakłada utwardzenie placu
zlokalizowanego przy ul. Wyspiańskiego na
Powiniu płytami ażurowymi typu ,,Jumbo"
pod miejsca postojowe dla samochodów
osobowych o powierzchni 800 m ².
Planowane jest utworzenie dodatkowych
22 miejsc parkingowych dla mieszkańców
Przemyśla. Inwestycja przyczyni się
do zwiększenie bezpieczeństwa i poprawy
estetyki powyższego terenu.

Odrzucony

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej
od kładki pieszo-rowerowej do ul. Rzecznej.
Budowa ma na celu kontynuację już
istniejącej ścieżki rowerowej o nowy
odcinek. Dodatkowo w ramach projektu
planuje się wymianę opraw lamp na typu
LED, a także zamontowanie
fotowoltaicznych ławek wzdłuż
planowanego odcinka ścieżki. Inwestycja
ma na celu zwiększenie atrakcyjności
wycieczek rowerowych i popularyzację
sportu i zdrowego trybu życia, a także
poprawę walorów turystycznych miasta.

Zaakceptowany

Uzasadnienie:
- położenie działki w obszarze
osuwiskowym,
- koszty realizacji zadania są
niewspółmierne do kosztów
zaplanowanych na jego
realizację,
- brak bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej.

6

13.

Aktywne przejście dla
pieszych.

Dariusz
Krawczuk

96 231, 55

Projekt zakłada budowę aktywnego przejścia Zaakceptowany
dla pieszych w obie strony na drodze
dwupasmowej w jednym kierunku typu
ZEBRA STANDARD PLUS na
ul. Lwowskiej DK 28 nieopodal
skrzyżowania ul. Małej z ul. Przejazdową.
Głównym założeniem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.

14.

Oświetlenie ulicy
Gołębiej w Przemyślu.

Andrzej Świrk

52 000,00

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury
oświetlenia ulicznego z oprawami typu
LED na ul. Gołębiej - 550 mb. Inwestycja ma
na celu poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców oraz ograniczenie liczby
wypadków i kolizji drogowych.

Zadaszenie Orlika
w formie namiotu
pneumatycznego tzw.
,,Balon" w sezonie
zimowym na boisku
typu Orlik przy
ul. A. Dworskiego 98.

Henryk
Łaskarzewski

15.

394 000,00

Odrzucony
Uzasadnienie:
-brak możliwości realizacji
zadania w pasie drogowym na działkach Gminy Miejskiej
Przemyśl,
- brak uzupełnienia wniosku
w zakresie i w terminie
wskazanym przez Komisję

Projekt zakłada budowę zadaszenia w formie Zaakceptowany
namiotu pneumatycznego o wymiarach 60 m
długości x 35 m szerokości x 10 m
wysokości. Projekt pozwoli na korzystanie
z boiska typu Orlik znajdującego się przy
ul. Dworskiego 98 w okresie zimowym oraz
przy niesprzyjającej pogodzie. Projekt
zwiększy atrakcyjność istniejącej już bazy
sportowo-rekreacyjnej.

7

16.

Projekt
,,Bezpieczniejszy
Przemyśl"

Rafał Kijanka

251 331,60

Projekt zakłada utworzenie sieci 30
zewnętrznych automatycznych
defibrylatorów (AED- to aparat, który może
przywrócić poprawny rytm pracy serca
u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia
(NZK) wraz ze skrzynkami wyposażonymi
w klimatyzację oraz automatycznym
systemem alarmowo- powiadającym
o użyciu defibrylatora na terenie miasta
Przemyśla. Zakłada się rozmieszczenie
urządzeń w miejscach o natężonym
przepływie ludności tj. przystankach
autobusowych, autobusach komunikacji
miejskiej, placach, dworcach,
skrzyżowaniach i obiektach sportowych.

Zaakceptowany

17.

Wiesz co Cię ucieszy?
Nowy ciąg pieszy!Uwaga! Remont
chodników.

Bartłomiej
Barszczak

400 000,00

Projekt zakłada remont nawierzchni
dziewięciu odcinków chodników
zlokalizowanych na terenie miasta o łącznej
powierzchni 2 100 m ² (ul. Tarnawskiego
-230 m², ul. Mickiewicza/ul. Mariacka - 285
m², ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza 330 m², ul. Dąbrowskiego - 175 m²,
ul. Barska - 220 m², ul. Opalińskiego 150 m², ul. St. Augusta - 220 m²,
ul. Ratuszowa - 170 m²). Projekt zakłada
poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia
codziennego mieszkańców.

Zaakceptowany
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18.

Miejska Strefa
Aktywności

Krystian Bobala

400 000,00

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej
Zaakceptowany
strefy sprawnościowej przy ul. Sanockiej,
skierowanej do mieszkańców z różnych grup
wiekowych. Projekt obejmuje montaż
urządzeń służących do poprawy kondycji
zdrowotnej oraz sprawności fizycznej: tory
przeszkód dla dorosłych oraz dzieci, zestaw
urządzeń sprawnościowych dla dzieci, niski
park linowy, zestaw urządzeń street workout,
zestaw trampolin ziemnych, plac zabaw
parkour oraz klatka Combo OCR czyli
wielofunkcyjne urządzenie do nauki
i doskonalenia technik pokonywania biegów
przeszkodowych.

19.

Dostosowanie
Fortecznej Trasy
Turystycznej dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych z
utworzeniem
Edukacyjnej Ścieżki
HistorycznoPrzyrodniczej.

Dominik Tracz

400 000,00

Projekt przewiduje dostosowanie ścieżek
Zaakceptowany
pieszych Fortecznej Trasy Turystycznej dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, z
ograniczeniami ruchowymi oraz matek z
wózkami. Kompleksowy remont wszystkich
schodów i kładek. Montaż dodatkowych
ławek oraz stołów do różnych gier
planszowych. Utworzenie nowej ścieżki
historyczno- przyrodniczej. Zainstalowanie
dodatkowych kamer miejskich obejmującym
swoim zasięgiem stok narciarski, tor
saneczkowy, Fort Zniesienie oraz tzw. „oślą
łączkę”. W ramach projektu planuje się zakup
instalacji fotowoltaicznej oraz lamp
zapewniających oświetlenie całej Fortecznej
Trasy Turystycznej. Kluczowa dla
podniesienia atrakcyjności i dostępności
9

Fortu będzie budowa nowej drewnianej
kładki łączącej trasę turystyczną z górną
stacją wyciągu narciarskiego oraz „oślą
łączką” a także usytuowanie w rejonie
wiaduktu nowego przystanku autobusowego
„na żądanie” pozwalającego mieszkańcom na
bezpieczne dotarcie do ww. obiektów.
20.

Marcin Kowalski
Budowa mostku na
przepławce oraz ścieżki
pieszo-rowerowej - 500
mb w stronę kapliczki
na os. Kmiecie

400 000,00

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszoZaakceptowany
rowerowej -od przepławki w stronę os.
Kmiecie - 500 mb wraz z budową mostku na
przepławce. Inwestycja ma na celu
zwiększenie atrakcyjności wycieczek
rowerowych i popularyzację sportu
i zdrowego trybu życia, a także poprawę
walorów turystycznych miasta.

21.

Wybiegi dla psów
w Przemyślu.

363 480,00

Projekt zakłada budowę ogrodzonych
Zaakceptowany
wybiegów dla psów wraz z urządzeniami
"małej architektury". Wybiegi składałyby się
z dwóch odgrodzonych części:
1. będącej typowym miejscem do biegania
dla psów,
2. będącej częścią tzw. agility (miejsce
przeznaczone do szkolenia psów
na specjalnych urządzeniach).

Grzegorz
Lewandowski

Wybieg dla psów to doskonała opcja dla
zwierzaków, które kochają ruch.
Na wyznaczonej przestrzeni i ogrodzonym
terenie psy będą miały możliwość
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swobodnego wybiegania się oraz aktywnej
zabawy z właścicielem.
22.

23.

Montaż toalety
jednostanowiskowej
z przewijakiem dla
niemowląt na terenie
zespołu boisk i placu
zabaw przy SP Nr 4
w Przemyślu.

Aleksander Busz

Stworzenie atrakcji
turystycznej w postaci
napisu 3D- I LOVE
PRZEMYŚL

Aleksander Busz

300 000,00

10 600, 00

Celem projektu jest zwiększenie komfortu
korzystania z boisk oraz placu zabaw przy
SP Nr 4 poprzez montaż toalety miejskiej
z przewijakiem dla niemowląt.

Odrzucony

Celem projektu jest propagowanie turystyki
i zachęcenie ludzi do dzielenia się
w przestrzeni internetowej hasztagiem
I LOVE PRZEMYŚL. Pozwoli to na
zwiększenie rozpoznawalności miasta jako
tzw. produktu turystycznego
i zaktywizowanie ludzi do samodzielnej
promocji miasta.

Odrzucony

Uzasadnienie:
-zadanie uzupełnione
częściowo w zakresie
i w terminie wskazanym
przez Komisję,
- w ramach programu „Moje
Boisko – Orlik 2012” na
wskazanym terenie został
wykony zespół sanitarno –
szatniowy dostępny
z zewnątrz dla osób
korzystających z boisk oraz
placu zabaw. Wykonany
został również podjazd dla
osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:
Brak możliwości wykonania
zadania z uwagi na realizację
na przedmiotowym terenie
projektu pn.: „Podziemna
Trasa Turystyczna
w Przemyślu”
na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020 obejmującego
swym zakresem również
„Przebudowa północno –
wschodniej części Rynku
Starego Miasta”

b) Kategorii II – budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej
KATEGORIA II – BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ
Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota
zadania
(w zł)

1.

Zielone podwórko
Starego Miasta.

Mirosław
Majkowski

40 000,00

Projekt zakłada stworzenie przyjaznej
przestrzeni wypełnionej projektowaną
zielenią, elementami małej architektury oraz
placu zabaw. Celem projektu jest stworzenie
miejsca odpoczynku, rekreacji oraz
integracji i zacieśniania relacji sąsiedzkich.

Zaakceptowany

Łukasz Ślączka

40 700,00

Projekt zakłada budowę „Szczęśliwej
Wyspy” – Plac zabaw przy ul. Władycze,
Osińskich i Śnigurskiego. Celem projektu
jest stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw
dla najmłodszych, które przyczyni się do
budowania relacji
i więzi między rówieśnikami.

Zaakceptowany

Osiedle Nr 1
“Stare Miasto”

2.

„SZCZĘŚLIWA
WYSPA” –
Plac Zabaw przy
ul. Władycze,
Osińskich
i Śnigurskiego.
dot. Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”

Opis zadania

Uwagi
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3.

4.

Umieszczenie na
terenie Osiedla Stare
Miasto dodatkowych
ławek wraz
z donicami na zieleń
miejską, do
korzystania dla
mieszkańców
dzielnicy oraz
turystów.
dot. Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”

Anna GradMizgała

Bookcrossing
Przemyśl – czyli
świadomy recykling!

Kamil Niklewicz

Marcin Kowalski

37 450,00

Projekt zakłada umieszczenie
na terenie Osiedla Stare Miasto
dodatkowych ławek (19 szt.) wraz z
donicami (5 szt.) na zieleń miejską. Celem
projektu jest stworzenie miejsca
odpoczynku, rekreacji oraz integracji
i zacieśniania relacji sąsiedzkich.

Odrzucony

5 000, 00

Projekt zadania zakłada postawienie
metalowej budki telefonicznej z półkami na
książki w Rynku przed Urzędem Miejskim.
Celem projektu jest propagowanie idei
bookcrossingu, czyli zachęcenie do czytania
i jednocześnie umożliwienie korzystania
z książek, zwłaszcza tym osobom, których
nie stać na ich zakup. Wydarzenie ma
na celu promocję ochrony środowiska,
książki nie są wyrzucane, lecz dostają nowe
życie.

Zaakceptowany

60 000,00

Projekt zakłada rozbudowę rekreacyjnej
infrastruktury na Osiedlu „Kmiecie” –
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami
Integracyjnymi. Plac zabaw służyć będzie

Zaakceptowany

dot. Osiedla Nr 1
“Stare Miasto”
5.

Rozbudowa
rekreacyjnej
infrastruktury na
Osiedlu Kmiecie.

Uzasadnienie:
- teren nie jest w całości
własnością Gminy Miejskiej
Przemyśl (§ 3 ust.1
załącznika nr 1 do Uchwały
Nr 65/2020 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia
1 lipca 2020 r.)
- wskazany teren lokalizacji
zadania jest objęty ścisłą
ochroną konserwatorską,
- wniosek uzupełniony
częściowo w zakresie
i w terminie wskazanym
przez Komisję
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najmłodszym mieszkańcom Przemyśla
w tym również wychowankom w/w
instytucji. Projekt zakłada również montaż
oświetlania na Orliku do piłki nożnej przy
SP Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi.

dot. Osiedla Nr 2
“Kmiecie”

6.

Wykonanie instalacji
dedykowanego
oświetlenia przejścia
dla pieszych
pomiędzy Osiedlami
Warneńczyka
i Wieniawskiego.
dot. Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”

Bartłomiej Barczak

Projekt zakłada wykonanie dwóch
dodatkowych latarni oświetleniowych,
oznakowania poziomowego w białoczerwony pasy oraz oznakowania
pionowego na tablicach odblaskowych przy
ul. Grunwaldzkiej, pomiędzy Osiedlami
Warneńczyka i Wieniawskiego. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.

Zaakceptowany

7.

Remont
ul. Narutowicza.

Bartłomiej Barczak 34 000,00

Projekt zakłada remont nawierzchni
ul. Narutowicza na odcinku ok. 80 m oraz
poprawę stanu chodników i krawężników.
Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz estetyki osiedla.

Zaakceptowany

Bartłomiej Barczak 34 000,00

Projekt zakłada budowę przejścia
aktywnego przy ul. Węgierskiej. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.

Odrzucony

Projekt zakłada remont nawierzchni
ul. Radosnej. Celem proponowanego zadana
jest poprawa bezpieczeństwa oraz jakości
życia mieszkańców, a także estetyki osiedla.

Zaakceptowany

34 000,00

dot. Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”
8.

Budowa przejścia
aktywnego –
Węgierska.
dot. Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”

9.

Remont nawierzchni
ul. Radosnej.

Łucja Leja

34 000,00

Uzasadnienie:
Na prośbę wnioskodawcy
projekt zadania został
wycofany z weryfikacji
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dot. Osiedla Nr 3
“Warneńczyka”
10.

„Bezpieczne
Osiedle”- montaż
monitoringu oraz
szlabanu
parkingowego – TBS
Lipowica.

Bartłomiej Barczak

25 000,00

Projekt zakłada montaż kamery oraz
szlabanu parkingowego przy ul Wysockiego
24. Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

dot. Osiedla Nr 4
“Lipowica”
Piotr Krzeszowski

Projekt zakłada modernizację placu zabaw
dla dzieci, budowę siłowni zewnętrznej oraz
miejsca odpoczynku dla mieszkańców.
Realizacja zadania przyczyni się
do poprawy jakości życia mieszkańców,
wpłynie pozytywnie na rozwój życia
rekreacyjno- sportowo- społecznego oraz
zaspokoi potrzeby społeczne.

Uzasadnienie:
- teren nie jest w całości
własnością Gminy Miejskiej
Przemyśl (§ 3 ust.1
załącznika nr 1 do Uchwały
Nr 65/2020 Rady Miejskiej
w Przemyślu
z dnia 1 lipca 2020 r.),
Zaakceptowany

11.

Modernizacja placu
zabaw wraz z budową
siłowni zewnętrznej
na terenie Osiedla
Lipowica
w Przemyślu
dot. Osiedla Nr 4
“Lipowica”

12.

Interaktywne przejście Maciej Kamiński
dla pieszych na
Osiedlu Salezjańskim.
Osiedle Nr 5
“Salezjańskie”

50 000,00

Projekt zakłada budowę interaktywnego
przejścia przy ul. Św. Jana Nepomucenapomiędzy kościołem a szkołą. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego.

Zaakceptowany

13.

Budowa Progów
zwalniających i
przejść dla pieszych
oraz śmietników
z torebkami na
odchody zwierząt.

11 000,00

Celem projektu jest budowa progów
zwalniających i przejść dla pieszych
(2w1; 2 szt.) oraz śmietników z torebkami
na odchody zwierząt (2 szt.) wzdłuż
ul. Zygmunta Noskowskiego. Realizacja

Odrzucony

Aleksander Busz

25 000,00

Odrzucony

Uzasadnienie:
- negatywna opinia Komisji
ds. Bezpieczeństwa
i Organizacji Ruchu
15

dot. Osiedla Nr 5
“Salezjańskie”

14.

Budowa Progów
zwalniających oraz
ławek i śmietników
wzdłuż ul. Św. Jana
Nepomucena.

Aleksander Busz

16 800,00

zadania przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Drogowego,
- koszty realizacji zadania
niewspółmierne do kosztów
zaplanowanych na jego
realizację.

Projekt zakłada budowę progów
zwalniających (2 sztuki), ławek
(4 sztuki) oraz śmietników (4 szt.) wzdłuż
ul. Św. Jana Nepomucena. Realizacja
zadania przyczyni się do podniesienia
jakości życia mieszkańców miasta.

Odrzucony

Zaakceptowany

dot. Osiedla Nr 5
“Salezjańskie”

15.

16.

Przebudowa ciągu
pieszego – chodnika
po prawej stronie
ulicy Opalińskiego
i miejsc postojowych.
dot. Osiedla Nr 6
“Kazanów”
Rozbudowa
oświetlenia ulicznego
na ul. Żółkiewskiego.
dot. Osiedla Nr 7
“Winna Góra”

Uzasadnienie:
- negatywna opinia Komisji
ds. Bezpieczeństwa
i Organizacji Ruchu
Drogowego,
- koszty realizacji zadania
niewspółmierne do kosztów
zaplanowanych na jego
realizację.

Zdzisław
Wierzbiński

73 000,00

Celem projektu jest przebudowa ciągu
pieszego – chodnika po prawej stronie ulicy
Opalińskiego i miejsc postojowych.
Poprawa infrastruktury drogowej wpłynie
znacząco i korzystnie na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.

Magdalena
Jakobsche

25 000,00

Projekt zakłada budowę oświetlenia na
Zaakceptowany
ul. Żółkiewskiego (budowa linii kablowej na
dł. ok. 160 m, 3 latarni na słupach stalowych
z oprawami LED. Celem projektu jest
poprawa bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców osiedla.

16

17.

Rozbudowa
oświetlenia ulicznego
na ul. Żółkiewskiego.

Magdalena
Jakobsche

25 000,00

dot. Osiedla Nr 7
“Winna Góra”
18.

Rozbudowa urządzeń Robert Bal
do Street Workout –
dbanie o zdrowie
i doskonalenie
sprawności fizycznej
dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych –
rozbudowa.

Projekt zakłada budowę oświetlenia na
ul. Żółkiewskiego (budowa linii kablowej
na dł. ok. 160 m, 3 latarni na słupach
stalowych z oprawami LED. Celem projektu
jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców osiedla.

Odrzucony
Uzasadnienie:
projekt zdublowany

24 999,01

Projekt zakłada rozbudowę parku ćwiczeń - Zaakceptowany
Street Workout, poprawę oraz poszerzenie
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
położonej na osiedlu Rogozińskiego przy
ul. Focha. Głównym założeniem jest dążenie
do aktywnego i zdrowego trybu życia
dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Przemyśla.

Marek Kulpa

25 000,00

Projekt zakłada zagospodarowanie
istniejącej górki położonej pomiędzy
boiskiem wielofunkcyjnym przy
ul. Focha, a położonym poniżej boiskiem do
piłki nożnej. Celem projektu jest budowa
tzw. „Małpiego Gaju”- wyjątkowej atrakcji
każdego placu zabaw (montaż zestawu
sprawnościowego z kompletem drabinek,
sieci lin do wspinaczki).

Zaakceptowany

Alicja Pilichowska

47 300,00

Projekt zakłada remont nawierzchni
parkingu zlokalizowanego przy
ul. Racławickiej i Krasińskiego 16 oraz
modernizację terenów „zielonych”
przylegających do parkingu poprzez

Odrzucony

Dot. Osiedla Nr 8
“Rogozińskiego”
19.

Górka saneczkowa –
Małpi Gaj.

dot. Osiedla Nr 8
“Rogozińskiego”

20.

Remont nawierzchni
parkingu
zlokalizowanego przy
ul. Racławickiej i
Krasińskiego 16 oraz

Uzasadnienie:
teren nie jest w całości
własnością Gminy Miejskiej
17

modernizacja terenów
„zielonych”
przylegających do
parkingu.

21.

22.

dot. Osiedla Nr 9
“Krasińskiego”
Utworzenie mini
Andrzej Kawecki
placu zabaw
wewnątrz osiedla przy
ul. Krasińskiego 16
oraz modernizacja
placu zabaw przy
ul. 22 Stycznia.
Osiedle Nr 9
“Krasińskiego”
Wykonanie instalacji
Grzegorz Panek
dedykowanego
oświetlenia przejścia
dla pieszych
ul. Bohaterów Getta.

47 300,00

35 500,00

dot. Osiedle Nr 10
“Kopernika”
23.

Utwardzenie terenu
działki.

dot. Osiedla Nr 10
“Mikołaja
Kopernika”

Stanisław
Dąbrowski

10 500,00

instalację małej architektury (montaż ławek,
stolików betonowych do szachów,
piaskownicy itp.) Celem projektu jest
poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz estetyki osiedla.

Przemyśl (§ 3 ust.1
załącznika nr 1 do Uchwały
Nr 65/2020 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 1 lipca
2020 r.)

Głównym celem projektu zadania jest
utworzenie w miejscu dawnego placu
zabaw- wewnątrz osiedla Krasińskiego mini
placu zabaw dla najmłodszych Projekt
zakłada również modernizację placu zabaw
przy ul. 22 Stycznia:
- montaż 4-6 ławek,
- odmalowanie elementów zniszczonych,
- zasadzenie drzew i krzewów itp.
Projekt zakłada wykonanie dwóch
dodatkowych latarni oświetleniowych,
oznakowanie poziomowego w białoczerwony pasy oraz oznakowania
pionowego na tablicach odblaskowych przy
ul. Bohaterów Getta (SKATE PARK).
Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.

Zaakceptowany

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego
parkingu położonego przy ulicy Kopernika
Ze względu na małą liczbę miejsc
postojowych mieszkańcy parkują na
trawnikach i terenach zielonych. Celem
projektu jest poprawa komfortu życia
mieszkańców oraz estetyki osiedla.

Odrzucony

Zaakceptowany

Uzasadnienie:
- brak bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej,
- ograniczona dostępność dla
ogółu mieszkańców miasta
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24.

25.

Plac Zabaw.

Stanisław
Dąbrowski

35 400,00

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla
najmłodszych na osiedlu Kopernika. Celem
projektu jest stworzenie bezpiecznego
miejsca zabaw dla najmłodszych, które
przyczyni się do budowania relacji i więzi
między rówieśnikami.

Zaakceptowany

25 000,00

Projekt zakłada remont chodnika przy
ul. Zyblikiewicza od ul. W. Pola. Celem
projektu jest poprawa infrastruktury
drogowej, która wpłynie znacząco na
bezpieczeństwo ruchu dla jej użytkowników
oraz poprawi jakość życia mieszkańców
osiedla.

Zaakceptowany

Elżbieta Cieplicka

32 500,00

Celem projektu jest utwardzenie terenu
przy ulicy Przekopanej poprzez utwardzenie
terenu i przebudowę infrastruktury instalacji
oświetlenia drogowego oraz dodatkowe
prace w obrębie wysepki skrzyżowania ulic
Przejazdowa- Przekopana-Piaskowa.
Realizacja zadania zwiększy
bezpieczeństwo mieszkańców jak
i pozytywnie wpłynie na wizerunek tej
części miasta.

Zaakceptowany

Adrian Pałkowski

56 800,00

Celem projektu jest rozszerzenie
infrastruktury sportowej przy stadionie
Juwenia w Przemyślu. Przedmiotowy
projekt ma na celu aktywizację lokalnej
społeczności w tak ważnych aspektach jak
zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne
spędzanie wolnego czasu.

Zaakceptowany

dot. Osiedla Nr 10
“Mikołaja
Kopernika”
Remont chodnika
Danuta Baran
przy ul. Zyblikiewicza
od ul. W. Pola.

dot. Osiedla Nr 15
“Konopnickiej”
26.

Utwardzenie terenu
przy ulicy
Przekopanej.

dot. Osiedla Nr 11
„Lwowskie”

27.

Rozszerzenie
infrastruktury
sportowej przy
stadionie Juwenia.
dot. Osiedla Nr 12
“Łukasińskiego”
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28.

Strefa aktywności
fizycznej.
„Bakończyce”-

Kamil Niklewicz

59 303,15

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw
Zaakceptowany
Bakończyce poprzez montaż dodatkowej
infrastruktury sportowej. Celem projektu
jest propagowanie aktywności fizycznej,
integracji społecznej. Strefa aktywności
fizycznej „Bakończyce” będzie miejscem
ogólnie dostępnym, skierowanym do
wszystkich mieszkańców z którego będą
mogły korzystać również osoby
niepełnosprawne. Modernizacja placu zabaw
oraz siłownia zewnętrzna sprawi,
że dzieci, młodzież, społeczność lokalna
oraz osoby niepełnosprawne otrzymają
miejsce do spędzania czasu.

Henryk Hawryś

37 380,00

Projekt zakłada budowę instalacji
oświetlenia drogowego przy
ul. Rodzinnej. Celem projektu jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz
wszystkich osób z niej korzystających.

Zaakceptowany

Jolanta Walczak

24 793,41

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego
placu zabaw przy ul. Sobótki. Miejsce to
przyczynia się do budowania relacji i więzi
rówieśniczej, pozwala na przyjemne oraz
bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Zaakceptowany

Krystian Bobala

24 940,00

Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw
przy ul. Tuwima. Celem projektu jest
propagowanie aktywności fizycznej oraz

Zaakceptowany

dot. Osiedla Nr 12
“Łukasińskiego”

29.

30.

Budowa instalacji
oświetlenia
drogowego
ul. Rodzinnej
dot. Osiedla Nr 13
“Przemysława”
Plac zabaw Sobótki

dot. Osiedla Nr 14
„Juliusza
Słowackiego”

31.

Rozbudowa placu
zabaw przy
ul. Tuwima.
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integracji społecznej wśród najmłodszych
oraz mieszkańców miasta Przemyśla.

dot. Osiedla Nr 16
“Adama Mickiewicza”

32.

Rozbudowa parku
rekreacji przy POSiR.

Mariusz
Gamulczak

25 000,00

Celem projektu jest rozbudowa parku
rekreacji przy Przemyskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji położonego przy
ul. Mickiewicza 30. Realizacja zadania
przyczyni się do poprawy jakości życia
mieszkańców miasta, zaspokoi ich potrzeby
społeczne oraz wpłynie pozytywnie na
rozwój pod względem rekreacyjnym.

Zaakceptowany

Stefan Bodnar

25 000,00

Poprawa zakłada wykonanie nakładki
asfaltowej jezdni o grubości 6 cm na
odcinku ok. 400 m. Celem projektu jest
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego oraz poprawa estetyki
osiedla.

Zaakceptowany

Jerzy Giec

39 900,00

Projekt zakłada położenie nawierzchni
asfaltowej na bocznych uliczkach domków
położonych przy ul. Bielskiego. Zadanie ma
na celu poprawę bezpieczeństwa i
wizerunku tej części ulicy, ulepszenie
infrastruktury miejskiej oraz poprawę
bezpieczeństwa i warunków życia
mieszkańców.

Zaakceptowany

Jerzy Giec

39 900,00

Projekt zakłada położenie nawierzchni
asfaltowej na bocznych uliczkach domków
położonych przy ul. Bielskiego. Zadanie ma
na celu poprawę bezpieczeństwa i
wizerunku w tej części ulicy, ulepszenie
infrastruktury miejskiej oraz poprawę

Odrzucony

dot. Osiedla Nr 16
“Adama Mickiewicza”

33.

Remont ul. Pasteura.

dot. Osiedla Nr 17
“Zielonka”
34.

Remont istniejącej
nawierzchni jezdni
bocznej ulicy
Bielskiego.

dot. Osiedla Nr 18
“Rycerskie”
35.

Remont istniejącej
nawierzchni jezdni
bocznej ulicy
Bielskiego.

Uzasadnienie: projekt
zdublowany
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bezpieczeństwa i warunków życia
mieszkańców.

dot. Osiedla Nr 18
“Rycerskie”
36.

„Bezpieczne Osiedle
Rycerskie” –wymiana
oświetlenia.

Bartłomiej Barczak

39 900,00

Projekt zakłada wymianę istniejących opraw
oświetlenia na oprawy LED. Celem projektu
jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
osiedla.

Zaakceptowany

Wiktor Blusiewicz

59 425,00

Projekt zakłada budowę oświetlenia na
ul. Bielskiego od nr 45 do nr 17. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa
i jakości życia mieszkańców tej ulicy oraz
funkcjonalności jezdni.

Odrzucony

dot. Osiedla Nr 18
“Rycerskie”
37.

Budowa oświetlenia
ulicznego przy
ul. Bielskiego po
stronie wałów
fortecznych.
dot. Osiedla Nr 18
„Rycerskie”

38.

Chodnik dla pieszych.

Ewa Matys

25 000,00

Projekt zakłada budowę chodnika przy
ul. Bukowej. Poprawa infrastruktury
drogowej wpłynie znacząco i korzystnie
na bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego, a także na estetykę osiedla.

Zaakceptowany

Franciszek
Siwarga

23 840,00

Celem projektu jest propagowanie
aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez rozbudowę
istniejącego placu zabaw oraz strefy sportu
i rekreacji.

Odrzucony

dot. Osiedla Nr 19
“Krakowskie”
39.

Rozbudowa
istniejącego placu
zabaw oraz strefy
sportu i rekreacji.
dot. Osiedla Nr 19
“Krakowskie”

Uzasadnienie:
- teren lokalizacji projektu
zadania jest objęty ścisłą
ochroną konserwatorską,
- kwota zadania przewyższa
kwotę przeznaczoną na
Osiedle Nr 18 „Rycerskie”

Uzasadnienie:
teren nie jest w całości
własnością Gminy Miejskiej
Przemyśl (§ 3 ust.1
załącznika nr 1 do Uchwały
Nr 65/2020 Rady Miejskiej w
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40.

41.

Remont nawierzchni
jezdni drogi
zlokalizowanej na
działce 50 obr. 215
Przemyśl (boczna
ul. Ofiar Katynia –
Rejon ul. Wiarowej).
dot. Osiedla Nr 20
“Za Wiarem”
Poprawa jakości
rowów i poboczy
ul. Kruhel Wielki.

Jakub Przerwa

25 000,00

Projekt zakłada remont bitumicznej
nawierzchni jezdni bocznej ul. Ofiar
Katynia. Realizacja projektu wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa i komfortu
życia mieszkańców oraz na poprawę
estetyki ulicy.

Jolanta Cichowlaz

24 983,00

Projekt zakłada odmulenie rowów oraz
ułożenie korytek ściekowych. Celem
zadania jest poprawa jakości poboczy
i rowów wzdłuż ulicy Kruhel Wielki
(nr dz. 442 obr. 216), Osiedla nr 21 Kruhel
Wielki.

Zaakceptowany

Tomasz Jaroch

25 000,00

Projekt zakłada zagospodarowanie placu
wodnego POSiR oraz stadionu MKS
„Polonia Przemyśl” poprzez stworzenie
strefy wypoczynku i relaksu. Realizacja
zadania przyczyni się do rozwoju
rekreacyjno- sportowo-społecznego
mieszkańców miasta.

Zaakceptowany

dot. Osiedla Nr 21
„Kruhel Wielki”
42.

Przemyski Park
Sportowo
Rekreacyjny –
Park zieleni.

dot. Osiedla Nr 21
„Kruhel Wielki”

Przemyślu
z dnia 1 lipca 2020 r.)
Zaakceptowany
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c) Kategorii III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym
KATEGORIA III – DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM
LUB SPORTOWYM
Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota
zadania

1.

„Dni talentu –
z Przemyśla do
ekstraklasy”

Bartłomiej Barczak 5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie piłkarskiego Zaakceptowany
turnieju na terenie Przemyśla z myślą o
młodych adeptach sztuki piłkarskiej, którzy
stawiają swoje pierwsze kroki w tej
dyscyplinie sportowej. Celem projektu jest
wyłonienie przez kluby ekstraklasy oraz
piłkarskich menagerów najlepszych
zawodników z różnych roczników.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na
podniesienie umiejętności w piłce nożnej
oraz współzawodnictwo sportowe
i osiąganie znaczących sukcesów
w przyszłości.

2.

Święto Osiedla
„Warneńczyka”

Bartłomiej Barczak 5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia Zaakceptowany
pt. ,,Święto Osiedla Warneńczyka".
Głównym celem przedsięwzięcia jest
integracja mieszkańców osiedla. W ramach
projektu przewidziane będą gry i zabawy dla
dzieci i młodzieży, rozgrywki sportowe oraz
inne atrakcje przewidziane dla uczestników
wydarzenia.

3.

Piknik z okazji „Dnia
Dziecka”

Monika Jaworska

Celem projektu jest zorganizowanie pikniku
z okazji święta najmłodszych w naszym
mieście. Zaproponowane przedsięwzięcie
jest doskonałą ofertą dla rodzin z dziećmi

5 000, 00

Opis zadania

Uwagi

Zaakceptowany
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z uwagi na możliwość integracji oraz
zagospodarowania wolnego czasu.
W ramach projektu przewidziane będą gry
i zabawy dla dzieci i młodzieży, rozgrywki
sportowe oraz inne atrakcje przewidziane
dla uczestników wydarzenia.
4.

Igrzyska dzieci
i młodzieży
(nie)pełnosprawnej

Bartosz Marcinek

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie igrzysk
sportowych na terenie Przemyśla dla dzieci
i młodzieży (nie)pełnosprawnej. Celem
projektu jest integracja dzieci i młodzieży
o różnym stopniu niepełnosprawności
z bardziej sprawnymi kolegami wolontariuszami projektu, promowanie
sportu i rekreacji oraz współzawodnictwo
uczestników.

Zaakceptowany

5.

Zlot Skazanych na
Strett Workout

Rafał Pietruś

5 000, 00

Celem projektu jest promocja zdrowego
tryby życia, sportu i rekreacji dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez Street
Workout. W ramach wydarzenia planowane
jest zorganizowanie zawodów z nagrodami,
treningu pokazowego i warsztatów dla
uczestników wydarzenia. Przedmiotowy
projekt ma na celu aktywizację lokalnej
społeczności w tak ważnych aspektach jak
zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne
spędzanie wolnego czasu.

Odrzucony

Celem projektu jest organizacja turnieju
mini piłki siatkowej oraz piłki siatkowej w
kategorii rodzinnej oraz tzw. ,,dzikich
drużyn". Turniej ma na celu edukację,
aktywizację sportową mieszkańców,

Zaakceptowany

6.

Siatkarski turniej
pokoleń

Bartłomiej
Barszczak

5 000, 00

Uzasadnienie:
Brak uzupełnienia wniosku
w zakresie i w terminie
wskazanym przez Komisję.
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profilaktykę prozdrowotną i pobudzenie
świadomości dotyczącej zdrowego trybu
życia.
7.

Festiwal bajki

Moniak Lach

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie festiwalu
bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym na
terenie miasta Przemyśla. W ramach
projektu czytane będą bajki, do których
uczestnicy wydarzenia wykonają ilustracje.
Festiwal ma charakter konkursu z
nagrodami. Finalnym elementem projektu
jest zorganizowanie wystawy wszystkich
prac dzieci, która będzie ogólnodostępna dla
mieszkańców Przemyśla. Festiwal ma duże
znaczenie zarówno edukacyjne jak
i kulturalne.

Zaakceptowany

8.

Festiwal bajki

Moniak Lach

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie festiwalu
bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym na
terenie miasta Przemyśla. W ramach
projektu czytane będą bajki, do których
uczestnicy wydarzenia wykonają ilustracje.
Festiwal ma charakter konkursu
z nagrodami. Finalnym elementem projektu
jest zorganizowanie wystawy wszystkich
prac dzieci, która będzie ogólnodostępna dla
mieszkańców Przemyśla. Festiwal ma duże
znaczenie zarówno edukacyjne jak
i kulturalne.

Odrzucony

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu
warsztatów teatralnych, muzycznych oraz
warsztatów z emisji głosu dla młodzieży,
których efektem będzie zorganizowanie

Zaakceptowany

9.

Akademia
Niepodległej –
podzielmy się
kulturą!

Piotr Szelążek

5 000, 00

Uzasadnienie: projekt
zdublowany
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przedstawienia dla mieszkańców miasta w
ramach obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada 2021 roku. Projekt ,,Akademia
Niepodległej" to połączenie mieszkańców
miasta poprzez kulturę i tożsamość
historyczną.
10.

Wiosenne
przebudzenie z
przemyską grupa
rowerową

Sławomir Rudnicki 5 000, 00

11.

Piknik rodzinny

Małgorzata Sztolf

5 000, 00

12.

Zmalujmy Coś
Razem!

Małgorzata Sztolf

5 000, 00

Celem projektu jest popularyzacja turystyki
i rekreacji rowerowej oraz integracja
mieszkańców miasta. W ramach zadania
odbędzie się rajd rowerowy i wiele innych
atrakcji dla uczestników projektu. Zadaniem
dodatkowym jest również promocja
bezpiecznego i odpowiedzialnego
współuczestnictwa rowerzystów w ruchu
drogowym oraz ukazanie miasta Przemyśla
jako przyjaznego dla rowerzystów.
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku dla
mieszkańców na terenie osiedla Kazanów.
Celem projektu jest wzajemna integracja,
wzmocnienie więzi sąsiedzkich i przyjaźni.
Wydarzenie ma na celu stworzenie
przestrzeni do wspólnej zabawy,
wartościowych rozmów a także sportowej
rywalizacji.

Zaakceptowany

Zaakceptowany

Celem projektu jest stworzenie muralu,
Zaakceptowany
który będzie zdobił przejście podziemne pod
skrzyżowaniem ulicy Borelowskiego,
Krasińskiego i Focha. Poza poprawą estetyki
przestrzeni publicznej realizacja projektu
może pozytywnie wpłynąć na integrację
społeczności lokalnej oraz wzmocnienie
więzi sąsiedzkich. Projekt zakłada
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wielopokoleniową współpracę
mieszkańców.
13.

Organizacja zawodów
„BIKE JUMP”

Bartłomiej Barczak 5 000, 00

Projekt zakłada organizację otwartych
zawodów rowerowych przy ulicach
Bielskiego i Chrzanowskiej. Główne cele
projektu to promocja sportu i aktywności
fizycznej i profilaktyka zdrowego trybu
życia. Na uczestników wydarzenia czekają
zawody z nagrodami.

Zaakceptowany

14.

„Przemyskie Święto
Ulic”

Małgorzata Sztolf

Celem projektu jest zwiększenie oferty
kulturalnej miasta Przemyśla. „Przemyskie
Święto Ulic” wpisało się już na stale w
kalendarz imprez miasta, które rok rocznie
przyciąga coraz więcej mieszańców i
turystów. Wydarzenie ma na celu promocje
miasta jako miejscowości turystycznej,
ukazanie potencjału jaki posiadają młodzi
ludzie poprze występy muzyczne oraz
stworzenie młodym ludzi warunków do
udziału w życiu społecznym.

Odrzucony

5 000, 00

Uzasadnienie:
-„Zadanie zgłaszane w
kategorii III będzie
realizowane na zasadach
określonych w aktach
obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie oraz
uchwałach Rady
Miejskiej w Przemyślu
wydanych na ich podstawie”.
(§ 3 ust.4 załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr 65/2020 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia
1 lipca 2020 r.)
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Namalowanie muralu Bartłomiej Barczak 5 000, 00
– „Przemyskie Orlęta”
.

Projekt zakłada namalowanie muralu
patriotycznego na tarasie nad rzeką San.
Celem projektu jest uczczenie pamięci
młodych przemyskich bohaterów. Projekt
będzie również dobrą lekcją historii dla
młodego pokolenia.

Odrzucony

16.

Przemyskie Kino
Plenerowe

Krzysztof Butra

5 000, 00

Celem projektu jest pobudzenie aktywności
kulturalnej mieszańców, a także
wzbogacenie oferty kulturalnej miasta
Przemyśla. Wydarzenie jest doskonałym
sposobem na integrację społeczności
miejskiej poprzez przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu dzięki bezpłatnej
formie dostępu do szeroko pojętej kultury.

Zaakceptowany

17.

I Przemyski Festiwal
Piosenki Filmowej w
języku angielskim
„Rising Stars”

Tamara Ryzner

5 000, 00

Celem projektu jest organizacja
Przemyskiego Festiwalu Piosenki Filmowej
w języku angielskim „Rising Stars”. Projekt
zakłada dwudniowy konkurs piosenki
filmowej dla uczniów szkół podstawowych i
średnich. Realizacja projektu będzie miała
charakter dydaktyczny i wpłynie na
zwiększenie zainteresowania językiem
angielskim.

Zaakceptowany

18.

Przystanek Przemyśl
– Moje miasto jakiego
nie znacie

Ewa Musiał

5 000, 00

Celem projektu jest poprawa umiejętności
oceny środowiska lokalnego i wzrost
uczestnictwa w życiu publicznym grupy
młodzieży z Przemyśla poprze nagrywanie
programów promujących miasto w dwóch
wersjach językowych – polskiej
i angielskiej. Projekt zakłada
przeprowadzenie warsztatów otwartych

Odrzucony

15.

Uzasadnienie:
Na prośbę wnioskodawcy
projekt zadania został
wycofany z weryfikacji

Uzasadnienie:
-„Zadanie zgłaszane w
kategorii III będzie
realizowane na zasadach
określonych w aktach
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dla młodzieży z dziennikarstwa
telewizyjnego i reklamy.

19.

Ballada przy ognisku

Ewa Matys

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku
osiedlowego. Celem projektu jest integracja
mieszkańców miasta Przemyśla oraz
wzmacnianie więzi społecznych i aktywne
spędzanie wolnego czasu.

20.

Dzień Osiedla
Mikołaja Kopernika

Agnieszka Kowal

5 000, 00

Celem projektu jest budowanie relacji
i więzi między mieszkańcami Osiedla.
Wydarzenie ma na celu rozwój życia

obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie oraz
uchwałach Rady
Miejskiej w Przemyślu
wydanych na ich podstawie”.
(§ 3 ust.4 załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr 65/2020 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia
1 lipca 2020 r.),
-z treści zadania wynika, że
zakupiony sprzęt będzie
służył konkretnej jednostce
oświatowej, co oznacza brak
dostępności dla ogółu
mieszkańców,
- częściowe uzupełnienie
wniosku w zakresie
i w terminie wskazanym przez
Komisję.
Zaakceptowany

Odrzucony
Uzasadnienie:
Brak uzupełnienia w zakresie
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rekreacyjno-sportowo- społecznego dla
mieszkańców osiedla i całej społeczności.

i w terminie wskazanym przez
Komisję

21.

Wystawa plenerowa
fotografii archiwalnej
„Wehikuł Czasu czyli
wyprawa po dawnym
Przemyślu”

Rafał Kijanka

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie wystawy
plenerowej w Rynku starego miasta, której
celem jest przybliżenie mieszańcom
Przemyśla, a także turystom odwiedzjącym
miasto niezwykłą historię najstarszego
grodu na Podkarpaciu. Wydarzenie ma na
celu popularyzację oraz dokładniejsze
przybliżenie niezwykłej historii ponad
tysiącletniego miasta.

Zaakceptowany

22.

Piłkarski Turniej
Przemyskich
Organizacji
Pozarządowych

Krystian Bobala

5 000, 00

Projekt przewiduje zorganizowanie turnieju
piłkarskiego na boiskach wielofunkcyjnych
przy Przemyskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji dla organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta. Celem
projektu jest aktywizacja młodzieży,
promocja sportu i zdrowego trybu życia.
Zaproponowane przedsięwzięcie jest
doskonałą ofertą dla rodzin z dziećmi
z uwagi na możliwość integracji oraz
zagospodarowania wolnego czasu.

Zaakceptowany

23.

Kosze na śmieci przy
ścieżkach
rowerowych

Damian Sobol

5 000, 00

Celem projektu jest montaż na trasie ścieżek
rowerowych pojemników (koszy) na śmieci,
które ułatwią uczestnikom ruchu utrzymanie
czystości.

Odrzucony
Uzasadnienie:
Brak uzupełnienia w zakresie
i w terminie wskazanym
przez Komisję
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24.

II edycja. Turniej
Przemyskich
Skrzatów

Tomasz Jaroch

5 000, 00

Celem projektu jest promowanie lokalnych
stowarzyszeń i klubów sportowych w
Przemyślu. Turniej ma na celu
propagowanie aktywności fizycznej oraz
integracji społecznej wśród mieszkańców
miasta Przemyśla, w szczególności wśród
dzieci poprzez zmagania sportowe.

Zaakceptowany

25.

SAN Film Festiwal

Rafał Paśko

5 000, 00

Celem projektu jest przygotowanie
i przeprowadzenie festiwalu filmowego pod
nazwą SAN Film Festiwal dla przemyskiej
publiczności oraz turystów. Festiwal ma na
celu zachęcić uczestników, dzięki
prezentowaniu filmów nurtu niezależnego,
do podejmowania działań filmowych oraz
uwrażliwiać ich na twórczość
kinematografii. Zamierzeniem festiwalu jest
kontynuowanie go, dzięki czemu miasta
Przemyśl zyska stale przedsięwzięcie
kulturalne z zakresu filmu.

Zaakceptowany

26.

Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej
Twierdza Przemyśl
2021

Tomasz Baran

5 000, 00

Celem projektu jest promowanie miasta oraz Zaakceptowany
aktywnego trybu życia wśród młodych osób.
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
Twierdza Przemyśl 2021 jest cykliczną
imprezą, która wyzwala wśród dzieci wzrost
zainteresowania aktywnością sportową.

27.

Dzień POSiR-u i ulicy Mariusz
Mickiewicza
Gamulczak

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie turnieju
sportowego obejmującego zawody w piłkę
nożną, koszykówkę, siatkówkę i innych
sportów zespołowych. Dodatkowo w
ramach wydarzenia planuje się organizację

Zaakceptowany
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wielu atrakcji dla mieszkańców takich jak:
dmuchane zjeżdżalnie, gry i konkursy
z nagrodami. Celem projektu jest
promowanie lokalnych stowarzyszeń
sportowych i możliwość spędzenia wolnego
czasu z rodziną. Wydarzenie ma na celu
popularyzację zdrowego i sportowego trybu
życia.
28.

Piknik Rodzinny –
Święto Kazanowa

Zdzisław
Wierzbiński

5 000, 00

Celem projektu jest zaangażowanie
mieszańców we wspólne spędzanie czasu,
prowadzenie warsztatów dla dzieci
i młodzieży połączone z zabawą. Piknik
Rodzinny będzie wydarzeniem, które oprócz
dostarczenia wrażeń artystycznych
i sportowych, wpłynie na wzrost
pozytywnego wizerunku Osiedla wśród
mieszańców.

Zaakceptowany

29.

„Przemyski Hip-Hop
Jam”

Kamil Niklewicz

5 000, 00

Celem projektu jest prezentacja pasji
młodych mieszańców Przemyśla
zafascynowanych kulturą hip- hop oraz
możliwość zaistnienia młodych artystów
w lokalnym środowisku. Wydarzenie
motywuje do dalszej pracy nad sobą oraz
doskonalenia swojego kunsztu muzycznego
i tanecznego.

Odrzucony
Uzasadnienie:
-„Zadanie zgłaszane
w kategorii III będzie
realizowane na zasadach
określonych w aktach
obowiązującego prawa,
w szczególności ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
ustawie z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie oraz
uchwałach Rady Miejskiej
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w Przemyślu wydanych na
ich podstawie”. (§ 3 ust.4
załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr 65/2020 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 1 lipca
2020 r.)

30.

Rodzinny piknik z
Ekologią

Jerzy Giec

5 000, 00

Celem projektu jest integracja społeczna
Zaakceptowany
wszystkich mieszkańców miasta. Rodzinny
piknik z Ekologią skierowany jest zarówno
do dzieci jak i dorosłych. Piknik ma
charakter kulturalny, sportowy i edukacyjny.
Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo
duża ze względu na edukację w zakresie
ekologii i jak należy dbać o nasze
środowisko.

31.

Rodzinny piknik
z Ekologią

Jerzy Giec

5 000, 00

Celem projektu jest integracja społeczna
Odrzucony
wszystkich mieszkańców miasta. Rodzinny
piknik z Ekologią skierowany jest zarówno
Powód odrzucenia:
do dzieci jak i dorosłych. Piknik ma
projekt zdublowany
charakter kulturalny, sportowy i edukacyjny.
Potrzeba realizacji tego projektu jest bardzo
duża ze względu na edukację w zakresie
ekologii i jak należy dbać o nasze
środowisko.

32.

Przemyski Dzień
Sportu

Marcin Kowalski

5 000, 00

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży,
promocja sportu i zdrowego trybu życia.
Przemyski Dzień Sportu planowany jest na
zakończenie roku szkolnego2020/2021 na
terenie parkingu na dolnej stacji wyciągu

Zaakceptowany
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narciarskiego. Zaproponowane
przedsięwzięcie jest doskonałą ofertą dla
rodzin z dziećmi z uwagi na możliwość
integracji oraz zagospodarowania wolnego
czasu. W ramach zadania przewiduje się
organizację konkursów i zawodów
sportowych.

33.

Augustiada – Festyn
rodzinny

Halina Kasyan

5 000, 00

Celem pikniku rodzinnego jest integracja
mieszkańców oraz podtrzymywanie
tradycji. Augustiada po długiej przerwie
znów powróciła i jest skierowana zarówno
do dzieci jak i dorosłych. Ma charakter
kulturalny, sportowy i edukacyjny. Potrzeba
realizacji tego projektu jest bardzo duża ze
względu na swoją tradycję, liczne atrakcje
oraz liczbę uczestników wydarzenia.

Zaakceptowany

34.

Święto Osiedla
„Kmiecie”

Marcin Kowalski

5 000, 00

Celem projektu jest integracja społeczna
wśród mieszkańców, promocja zdrowego
trybu życia, profilaktyka zdrowia oraz
promocja lokalnych artystów muzycznych.
Święto Osiedla „Kmiecie” na stale wpisało
się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych
miasta Przemyśla i z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.

Zaakceptowany

35.

Święto Osiedla
„Kmiecie”

Marcin Kowalski

5 000, 00

Celem projektu jest integracja społeczna
wśród mieszkańców, promocja zdrowego
trybu życia, profilaktyka zdrowia oraz
promocja lokalnych artystów muzycznych.
Święto Osiedla „Kmiecie” na stale wpisało

Odrzucony
Powód odrzucenia:
projekt zdublowany
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się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych
miasta Przemyśla i z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
„Konkurs talentów
muzycznowokalnych”

Wioletta Pantuła

5 000, 00

Projekt zakłada zorganizowanie konkursu
talentów. Celem projektu jest promowanie
uzdolnionych dzieci i młodzieży
w dziedzinie artystycznej oraz promowanie
aktywnego wypoczynku. Konkurs ma na
celu popularyzację piękna w wierszach,
muzyce i piosenkach.

Zaakceptowany

Organizacja
Piłkarskiego Turnieju
Patriotycznego –
Mundurowi dla
Przemyśla 2021

Jakub Przerwa

5 000, 00

Zaakceptowany

38.

Święto Osiedla
„Rycerskie”

Bartłomiej Barczak 5 000, 00

Celem projektu jest promocja
najpopularniejszego sportu jakim jest
niewątpliwe piłka nożna. Wydarzenie ma na
celu organizacje jednodniowego turnieju
piłki nożnej połączonego z promocją postaw
patriotycznych. Ważnym celem jest również
aktywowanie dużej liczby dorosłych osób
do udziału w zajęciach ruchowych,
krzewienie miłości do Ojczyzny oraz
sportowa rywalizacja FAIR-PLAY.
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku dla
mieszkańców na terenie osiedla
,,Rycerskie". Celem projektu jest integracja
mieszkańców Osiedla, dzięki temu
pozytywnie wpłynie na społeczność w
zakresie aktywności fizycznej, profilaktyki
zdrowia oraz pożytecznego spędzenia
wspólnego czasu.

39.

Piknik z linią
na 102.pl

Wacław Majka

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku dla
mieszkańców przy ul. Mickiewicza
(Wagony kolejowe Stowarzyszenia

Odrzucony

36.

37.

5 000,00

Zaakceptowany
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linia102.pl) Celem projektu zadania jest
integracja społeczna wśród mieszkańców
i sympatyków Stowarzyszenia Linia 102.pl.
Realizacja zadania pozwoli również na
zapoznanie się z historią linii kolejowej 102.

Uzasadnienie:
wniosek wpłynął po terminie
(zarządzenie nr 285/2020
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 20 lipca 2020 r.)

Sporządziła: Katarzyna Błażkowska
Biuro Prezydenta Miasta

Przewodniczący Komisji
(-)

Prezydent Miasta Przemyśla
(-)

Bartłomiej Barczak

Wojciech Bakun
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