
Rozpatrzenie odwołań ws. Budżetu Obywatelskiego przez Prezydenta Miasta Przemyśla  

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Przemyśla 

L.p. Nazwa zadania Wnioskodawca 

Kwota 

zadania 

(w PLN) 

Opis zadania 
Decyzja Komisji ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

Decyzja 

Prezydenta 

Miasta 

Przemyśla 

1. 

Audio - przewodnik  

po Przemyślu 

KAT. I 

Małgorzata 

Korfel 
396 650,00 

Projekt zakłada stworzenie Audio- 

przewodnika po Przemyślu  

w formie aplikacji mobilnej oraz 

zakup urządzeń dedykowanych 

odtwarzaniu (audioprzewodnik, 

słuchawki jednorazowe, 

ładowarka itp.). Aplikacja na 

urządzenia mobilne zawierać 

będzie listę nagrań (również  

w językach obcych), klawiaturę 

numeryczną umożliwiającą wybór 

odpowiedniego komentarza oraz 

mapę z poszczególnymi punktami 

wycieczki. Dzięki zastosowaniu 

audio deskrypcji oraz filmów w 

Polskim Języku Migowym miasto 

zwiększy dostępność ofert  

dla osób niewidomych  

i niesłyszących. Wersja dla dzieci, 

rodziców i ich opiekunów 

umożliwi wspólne spędzanie czasu 

całej rodziny. 

Odrzucony 
Uzasadnienie:  

- projekt nie może 

generować kosztów 

eksploatacji 

niewspółmiernie 

wysokich  

w stosunku do wartości 

danego projektu  

(§ 3 ust.1 pkt.3 załącznika 

Nr 1 do Uchwały  

Nr 65/2020 Rady 

Miejskiej  

w Przemyślu z dnia  

1 lipca 2020 r., 

- ograniczony dostęp  

dla ogółu mieszkańców. 

 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 



2. 

 

 

Stworzenie atrakcji 

turystycznej w postaci 

napisu 3D-  I LOVE 

PRZEMYŚL 

KAT. I 

 

Aleksander Busz 10 600, 00 

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: 

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  

„Przebudowa północno – 

wschodniej części Rynku 

Starego Miasta”. 

 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 

3. 

 

Umieszczenie na terenie 

Osiedla Stare Miasto 

dodatkowych ławek wraz  

z donicami na zieleń 

miejską, do korzystania 

dla mieszkańców 

Anna Grad-

Mizgała 
31 450,00 

 

Projekt zakłada montaż  

na terenie Osiedla Stare Miasto 

dodatkowych ławek wraz  

z donicami na zieleń miejską. 

Celem projektu zadania jest 

stworzenie miejsca odpoczynku, 

rekreacji oraz integracji  

Odrzucony 

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  

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 



dzielnicy oraz turystów. 

KAT. II 

i zacieśniania relacji sąsiedzkich.   1 lipca 2020 r.) 

- wskazany teren 

lokalizacji zadania jest 

objęty ścisłą ochroną 

konserwatorską,  

- wniosek uzupełniony  

częściowo w zakresie  

   i w terminie 

wskazanym przez 

Komisję. 

 

4. 

Budowa progów 

zwalniających i przejść 

dla pieszych oraz 

śmietników  

z torebkami na odchody 

zwierząt. 

KAT. II  

Aleksander Busz 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 zadania przyczyni się 

do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

Odrzucony  
Uzasadnienie: 

- negatywna opinia 

Komisji  

ds. Bezpieczeństwa  

   i Organizacji Ruchu  

Drogowego,  

- koszty realizacji zadania  

   niewspółmierne  

do kosztów 

   zaplanowanych na jego  

   realizację. 

 

Odwołanie 

rozpatrzone 

negatywnie 

5. 

Budowa progów 

zwalniających oraz ławek 

i śmietników  

 wzdłuż ul. Św. Jana 

Nepomucena. 

KAT. II 

Aleksander Busz 16 800,00 

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 

Odrzucony 

Uzasadnienie: 

- negatywna opinia 

Komisji  

ds. Bezpieczeństwa  

   i Organizacji Ruchu  

Drogowego, 

- koszty realizacji zadania  

Odwołanie 

rozpatrzone 

negatywnie 



 mieszkańców miasta. 

 

   niewspółmierne  

do kosztów 

   zaplanowanych na jego  

   realizację. 

6. 

Remont nawierzchni 

parkingu 

zlokalizowanego przy  

ul. Racławickiej  

i Krasińskiego 16  

oraz modernizacja 

terenów „zielonych” 

przylegających  

do parkingu. 

 

KAT. II 

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 instalację małej 

architektury (montaż ławek, 

stolików betonowych do szachów, 

piaskownicy itp.) Celem projektu 

jest poprawa bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego 

oraz estetyki osiedla. 

Odrzucony 

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.) 

 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 

7. 

 

Rozbudowa istniejącego 

placu zabaw oraz strefy 

sportu i rekreacji. 

KAT. II 

 

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 

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.) 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 

 



8. 

 

Plac zabaw WILCZE 

dot. Osiedla Nr 15 

„Konopnickiej” 

KAT. II 

Wioletta Ochalska  24 983,54 

Projekt zakłada budowę 

infrastruktury sportowo- 

rekreacyjnej. Celem projektu jest 

propagowanie aktywności 

fizycznej oraz integracji 

społecznej wśród mieszkańców 

osiedla, w szczególności dzieci  

i młodzieży. 

Projekt zadania  

rozpatrzony pozytywnie 

przez Komisję ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

na posiedzeniu  

w dn. 16.09.20 r. 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 

 

9. 

Plac zabaw przy  

ul. Popielów (osiedle 

Kazanów) 

 dot. Osiedla Nr 6 

„Kazanów” 

KAT. II 

Rafał Błachut 73 000,00 

Projekt zakłada budowę placu 

zabaw przy ul. Popielów. Miejsce 

to przyczyni się do budowania 

relacji i więzi rówieśniczej, 

pozwala na przyjemne oraz 

bezpieczne spędzanie wolnego 

czasu. 

Projekt zadania  

rozpatrzony negatywnie 

przez Komisję ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

na posiedzeniu  

w dn. 16.09.20 r. 

 

Uzasadnienie: 

brak możliwości  

realizacji zadania  

na wskazanej lokalizacji 

(zgodnie z § 40 ust.3 

Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, 

jakim powinny 

odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie: 

„Odległość placów zabaw 

dla dzieci, boisk dla 

dzieci i młodzieży oraz 

miejsc rekreacyjnych  

od linii rozgraniczających 

Odwołanie 

rozpatrzone 

negatywnie 



ulicę, od okien 

pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt 

ludzi oraz od miejsc 

gromadzenia odpadów 

powinna wynosić  

co najmniej 10 m[..]”). 

10. 

 

Kwietniki przy Wybrzeżu 

Ojca Św. Jana Pawła II 

KAT. III 

Monika 

Zapałowska 
    5 000,00 

Projekt zakłada ukwiecenie pasa 

zieleni pomiędzy ścieżką 

rowerową oraz deptakiem przy  

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana  

Pawła II. Celem projektu jest 

zwiększenie atrakcyjności  

i poprawa estetyki terenu. 

Projekt zadania  

rozpatrzony pozytywnie 

przez Komisję ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

na posiedzeniu  

w dn. 16.09.20 r. 

Odwołanie 

rozpatrzone 

pozytywnie 

 

11. 

Upamiętnianie  

i upowszechnianie 

wiedzy  

o działalności czasopisma 

Strych Kulturalny  

w Przemyślu 

KAT. III 

Aleksander Busz   45 500,00 

Projekt zakłada montaż tablicy 

informacyjnej oraz 

infokiosku/totemu 

multimedialnego przy  

ul. Franciszkańskiej (na wysokości 

sklepu z dewocjonaliami). Celem 

projektu jest upamiętnianie  

i upowszechnianie wiedzy  

o działalności czasopisma Strych 

Kulturalny w Przemyślu. 

 

Projekt zadania  

rozpatrzony negatywnie 

przez Komisję ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

na posiedzeniu  

w dn. 16.09.20 r. 

Uzasadnienie: 

- brak możliwości 

realizacji zadania na 

wskazanej lokalizacji 

(Zespół Staromiejski 

został wpisany na listę 

Pomników Historii -

Rozporządzenie 

Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Odwołanie 

rozpatrzone 

negatywnie 



z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie uznania  

za pomnik historii 

„Przemyśl – zespół 

staromiejski”), 

- wartość szacunkowa 

znacznie przewyższa 

kwotę przeznaczoną  

na zadania należące  

do kat. III  

(§ 1 ust.4 załącznika Nr 1 

do Uchwały Nr 65/2020 

Rady Miejskiej  

w Przemyślu  

z dnia 1 lipca 2020 r.) 

 


