
 

 
 
Prosimy o  wskazanie maksymalnie 2 pomysłów, zarówno z kategorii projektów 
inwestycyjnych ("twardych") jak i nieinwestycyjnych ("miękkich"), które 
powinny znaleźć się w projekcie Budżetu Miasta Luboń na rok 2018. 
Liczba zaznaczonych zadań nie może łącznie przekroczyć 4.  
 
Prosimy o postawienie znaku „X” w polu „Wybieram”. 

PROJEKTY INWESTYCYJNE ("TWARDE") 

Lp. NAZWA PROJEKTU KOSZT* WYBIERAM 

1. Toaleta na Wzgórzu Papieskim 4 750 zł 
 

 

2. Rower Miejski w Luboniu 100 000 zł 
 

3. Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I  
- nowoczesny plac zabaw wraz siłownią zewnętrzną oraz 
systemem monitoringu 

81 080 zł 

 

4. Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej 97 831 zł 
 

 

5. 
 

Rowerem po Luboniu 
 

50 000 zł 
 

6. Romantyczny mostek nad Strumieniem Junikowskim  
– ul. Kozińskiego 
 

47 500 zł 
 

7. Stacje naprawy rowerów w Luboniu 
 

16 400 zł 
 

8. Luboński Ogród Zmysłów (sensoryczny)  
 

96 600 zł 
 

9. Budowa oświetlenia w ul. Poznańskiej od ul. Polnej do 
zabudowań  w ul. Poznańskiej  
 

92 250 zł 
 

10. Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi 
ostrzegania  
 

100 000 zł 
 

11. „Stacja literacka” - interaktywna czytelnia pod chmurką 
 

43 530 zł 
 

12. Zakręćmy się razem! Karuzela integracyjna w Parku Papieskim. 
Projekt umożliwi wspólną zabawę, naukę i rehabilitację osobom 
z niepełnosprawnościami, dzieciom i wszystkim mieszkańcom 
Lubonia 
 

90 800 zł 
 

 

13. Park gier i twórczej zabawy w SP4  
 

99 483 zł 
 

14. Budowa bezpiecznego chodnika oraz uporządkowanie terenu 
zielonego przy ulicy Wschodniej w Luboniu  
 

92 400 zł 
 

15. Remont fragmentu nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego 31 
 

85 000 zł 
 



 

 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE („MIĘKKIE”) 

Lp. NAZWA PROJEKTU KOSZT* WYBIERAM 

1. Kabaret "Młodych Panów" w Luboniu 34 620 zł 

 
 

2. Jak powstaje muzyka? 20 000 zł 

 
 

3. FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia 
w każdym wieku 

9 000 zł 
 

4. Weekendowe spływy kajakowe - II edycja 

 

26 380 zł 
 

5. 

 

Przeżyjmy to jeszcze raz... Bezpłatne zajęcia fitness na 
świeżym powietrzu (zumba, joga, aerobik, tbc) 

10 400 zł 

 
 

 

*Przedstawione koszty są szacunkowe. Koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji. 

 

 

 

 

 

Dane głosującego (proszę czytelnie 
wypełnić) 
 
Imię:.................................. 
 
Nazwisko:.......................... 
 
PESEL:............................... 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Lubonia, zapoznałem/-am się z zasadami 
Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 i akceptuję jego warunki. Oświadczam, 

że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą przy pl. E. Bojanowskiego 2 

w Luboniu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta 
Luboń na rok 2018.  Oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych 
i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania. 
   

     .............                                                                  .................... 
        Data                                                                         Podpis 

UWAGA: w przypadku osób, które nie 
ukończyły 18-tego roku życia wymagana jest 
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 
2017 i akceptuję jego warunki. Oświadczam, że powyższe dane są danymi mojego 
dziecka/ podopiecznego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka/ podopiecznego przez Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą przy pl. E. 
Bojanowskiego 2 w Luboniu w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie 

budżetu Miasta Luboń na rok 2018.  Oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności 
podania danych i przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do podanych 
danych oraz możliwości ich poprawiania.                                                 

                                                      .............................................................. 
                                                      Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 


