Wyniki weryfikacji formalnej i merytorycznej projektów złożonych w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 rok.

Lp.

Tytuł

1

"Dąbrówka Przyśpiesza,
Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka
Trzyma się razem" - budowa
boiska do piłki nożnej na Placu
Rekreacyjnym im. Stanisława
Janisza wraz z rozbudową
istniejącej drogi dojazdowej.

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Dąbrówka

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
149 724,79 zł
im. Stanisława Janisza wraz z rozbudową istniejącej
Białego w Nowym Sączu działka
drogi dojazdowej
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Status projektu

Połączony z
projektem nr
BO3/2021

2

STOP INRUZOM - "Dąbrówka
Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga,
Dąbrówka
Dąbrówka Trzyma się Razem Bezpieczniej na Dąbrówce

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
Białego w Nowym Sączu działka
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Instalacja oświetlenia wraz z monitoringiem na Placu
Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul.
Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w
Nowym Sączu.

3

"Dąbrówka Przyśpiesza,
Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka
Trzyma się Razem" - Budowa
boiska do koszykówki na Placu
Rekreacyjnym im. Stanisława
Janisza

Dąbrówka

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
Białego w Nowym Sączu działka
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym
im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego
150 313,00 zł
na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu oraz wykonanie
linii do piłki siatkowej na niniejszym boisku.

Przyjęty

4

"Dąbrówka Przyśpiesza ,
Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka
Trzyma się Razem" - budowa
boiska do koszykówki na Placu
Rekreacyjnym im Stanisława
Janisza wraz z rozbudową
istniejącej drogi dojazdowej

Dąbrówka

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
Białego w Nowym Sączu działka
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Budowa Boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym
im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego
145 112,67 zł
na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu wraz z
rozbudową istniejącej drogi dojazdowej.

Wycofany przez
Wnioskodawcę

5

"Dąbrówka Przyśpiesza,
Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka
Trzyma się razem" - rozbudowa
drogi dojazdowej do Placu
Dąbrówka
Rekreacyjnego im. Stanisława
Janisza w Nowym Sączu Dąbrówce

150 000,00 zł

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego
64 136,48 zł
Białego w Nowym Sączu działka
im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu - Dąbrówce
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Niewypełnienie wszystkich rubryk w formularzu zgłoszeniowym (brak
składowych części kosztorysu), nie spełniono wymogu o którym mowa w § 12
ust. 1 pkt. 6 uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn.
21.05.2019 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu
obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Na podstawie § 12 ust. 5
ww. uchwały, projekt uznaje się za zakwalifikowany pod względem formalnym
negatywnie.

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

6

Dąbrówka Przyśpiesza,
Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka
Trzyma się Razem" - budowa
boiska do Piłki Nożnej na placu
Rekreacyjnym im. Stanisława
Janisza

Dąbrówka

Plac Rekreacyjny im. Stanisława
Budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym
Janisza przy ul. Bohaterów Orła
im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego 147 868,13 zł
Białego w Nowym Sączu działka
na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.
95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Połączony z
projektem nr
BO3/2021

7

Nowy Parking na osiedlu
Centrum

Centrum

Sąsiedztwo ulicy Grodzkiej,
działka nr 69/1 obręb 088

44 137,00 zł

Przyjęty

Westerplatte

Tereny przyległe od ul.
Batalionów Chłopskich,
począwszy od sklepu Biedronka,
aż do wysokości Kościoła pw. Św.
Jana Pawła II i Piekarni Harnaś.
Utwardzenie gruntu i położenie kostki brukowej.
Wybór lokalizacji uzależniony jest
od infrastruktury podziemnej i
posiadanych środków
określonych we wniosku

70 381,00 zł

Przyjęty

Przyjęty

210 390,00 zł

Przyjęty

122 472,00 zł

Przyjęty

8

Więcej miejsc dla samochodów

Skrócony opis

Remont istniejącego parkingu, do wysokości
wnioskowanej kwoty.

Kwota

9

Widzialne Dźwięki muzykoterapia

Gorzków

Głównym celem powstania inwestycji będą działania
polegające na montażu instrumentów muzycznych (tj.
bębny) w przestrzeni miejskiej. Umożliwi to
Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych,
spontaniczne obcowanie z muzyką dla każdego oraz
113 753,00 zł
ul. Magazynowa 6 (działka nr 215 pozwoli na realizację zajęć edukacyjnych, a nawet
i 216)
organizację mini koncertów plenerowych. Wykonanie
ogólnodostępnych sprzętów muzycznych na świeżym
powietrzu dostosowane będzie do potrzeb osób
niepełnosprawnych intelektualnie, czy też ruchowo.

10

Nowe chodniki na Helenie

Helena

ul. Dunajcowa na odcinku od ulicy Remont chodników na ul. Dunajcowej na odcinku od
Legionów do ul. Dmowskiego
ul. Legionów do ul. Dmowskiego.

11

Parking dla samochodów obok
Szkoły Podstawowej nr 18

Barskie

działki ewidencyjne nr 22/4 i
22/2 obręb 19.

12

Budowa parkingu przy basenie
nad Łubinką.

Przetakówka

13

Osiedle Kochanowskiego - w
sercu miasta i w moim sercu

Ul. Zdrojowa, działka 5/36, obręb
013

Remont (oraz budowa oświetlenia) istniejącego
parkingu u zbiegu ulic Barskiej i Broniewskiego na
działkach ewidencyjnych nr 22/4 i 22/2 obręb 19.

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy ul.
147 548,00 zł
Zdrojowej obok Basenu.
Projekt zakłada remont generalny jezdni asfaltowej na
ul. Tuwima oraz organizację cyklu imprez
ul. Tuwima. Działka 109/8 i 109/5 integracyjnych dla mieszkańców (w tym spotkań
215 145,00 zł
Kochanowskiego
obręb 020
świątecznych i noworocznych, spotkań plenerowych,
zabaw, konkursów i wycieczek, wyjazdów
integracyjnych).

Status projektu

Przyjęty

Przyjęty

Uzasadnienie odrzucenia

Lp.

Tytuł

14

Lokalizacja

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa
Poręba Mała
pieszych na osiedlu Poręba Mała

ul. Juranda dz. Nr 275/1 obr. 115

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego już fragmentu
75 000,00 zł
chodnika przy ul. Juranda. Długość projektowanego
chodnika to ok. 90 mb na szerokość 2 m.

Przyjęty

15

Czas na ul. Brodowską,
Żywiecką i Kochanowskiego

ul. Kochanowskiego (przy
skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja), ul.
Żywiecka, na odcinku od ul.
Paderewskiego do ul. Hallera.

Remont parkingu na ul. Kochanowskiego, chodnika na
215 145,00 zł
ul. Żywieckiej oraz organizacja cyklu imprez
integracyjnych dla mieszkańców.

Przyjęty

16

Odwodnienie części ulicy Mała
Góra w kierunku potoku
Jamniczka poprzez ułożenie
płytkościeków, Osiedle Zawada

17

18

19

20

Osiedle

Kochanowskiego

Kwota

Status projektu

Odwodnienie części ulicy Mała Góra w kierunku
potoku Jamniczka poprzez ułożenie płytkościeków na
dł. 90 mb, szer. 50cm.

10 800,00 zł

Odrzucony

Położenie dywanika
asfaltowego na łączniku między
Zawada
ul. Kamienna a ul. Mała Góra na
Osiedlu Zawada

Łącznik między ul. Kamienna a ul. Położenie dywanika asfaltowego szer. 3,5m, dł.100m
Mała Góra – dz. Nr 224/1, obręb na działce nr 224/1 obręb 117 - na łączniku miedzy ul.
117 Nowy Sącz
Kamienną a ul. Mała Góra na Osiedlu Zawada.

42 000,00 zł

Przyjęty

Nowy chodnik na ulicy
Millenium

Millenium

Osiedle Millenium, od ulicy
Rejtana do ulicy Konopnickiej,
obręb 072 działka 1/11

Projekt zakłada modernizację istniejącego chodnika
od ul. Rejtana do ul. Konopnickiej na długości około
200 metrów oraz budowę oświetlenia ulicznego, oraz
ustawienie koszy na śmieci.

86 938,00 zł

Przyjęty

Gołąbkowice

Prawostronny brzeg rzeki
Kamienica, od kładki wiszącej na
wysokości MOSIR do mostu na
ulicy Krańcowej

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i
budowę na jego miejscu ścieżki pieszo rowerowej
o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na
długości około 900 metrów.

Przetakówka

Prawostronny brzeg rzeki
Kamienica, Bulwar Zbigniewa i
Zofii Rysiów, od ulicy Rzecznej do
ulicy Tarnowskiej

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i
budowę na jego miejscu ścieżki pieszo-rowerowej o
nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na
długości około 800 metrów.

Ścieszka pieszo - rowerowa
wzdłuż Kamienicy

Ścieszka pieszo - rowerowa
wzdłuż Kamienicy

Zawada

ul. Mała Góra, dz. ew. nr 161/3,
obręb 117 Nowy Sącz

135 142,00 zł

147 548,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta w związku z powyższym projekt niezgodny z § 5 ust.1 pkt. 5 Uchwały nr
XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego
miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego.

Odrzucony

Realizacja projektu przebiegać miałaby na terenach Wód Polskich. Brak tytułu
prawnego do gruntu. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr
XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego
miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego.

Odrzucony

Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczające kwotę przeznaczoną na
realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla. Projekt niezgodny z
§5 ust.2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Lp.

21

22

Tytuł

Osiedle

Remont chodnika pod Panoramą Stare Miasto

Nowe Lampy LED na Wojska
Polskiego

Lokalizacja

Chodnik pod Panoramą, obręb
27, działka nr 47

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę nowego chodnika o długości
około 200 metrów, modernizacje istniejącego
oświetlenia na lampy LED, zakup i montaż kamery
monitoringu.

Kwota

54 000,00 zł

Osiedle Wojska Polskiego, ulice: I
Brygady, Św. Rity, Wieniawskiego,
Szymanowskiego, Darowskiej,
Poniatowskiego Boczna,
Projekt obejmuje wymianę starych lamp ulicznych na
Wojska Polskiego Poniatowskiego,
nowe lampy typu LED na wszystkich ulicach na terenie 156 464,00 zł
Korzeniowskiego, Gurgacza,
osiedla.
Ciećkiewicza, Siemiradzkiego,
Wiśniowieckiego, Łukasińskiego,
Rokitniańczyków, Browarna

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Przyjęty

23

Wykonanie elewacji na budynku
Szkoły Podstawowej nr 17 im.
Poręba Mała
Kurierów Sądeckich w Nowym
Sączu

Szkoła Podstawowa nr 17 im.
Kurierów Sądeckich, ul. Mała
Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz.
Numer działki: 291/7, obręb: 115

Remont elewacji, ocieplenie budynku szkoły, zmiana
kolorystyki Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów
Sądeckich w Nowym Sączu.

193 955,00 zł

Odrzucony

24

Nowy asfalt na Falkowej

ul. Długoszowskiego

Projekt zakłada wykonanie nowego asfaltu na ulicy
Długoszowskiego od nr 132 do nr 115.

100 000,00 zł

Przyjęty

25

26

Czasomierze - wyświetlacze
odmierzające czas do zmiany
światła na skrzyżowaniu

Iluminacja Mostu Heleńskiego

Falkowa

Biegonice

Helena

Skrzyżowanie ulic Węgierskiej,
Biegonickiej i Elektronowej.

Most Helleński ( most
Piłsudskiego)

Projekt zakłada zakup i montaż na skrzyżowaniu ulicy
Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej, czasowych
wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 4 szt.

Projekt zakłada iluminację na dowolny kolor Mostu
Heleńskiego w technologii LED.

30 000,00 zł

345 000,00 zł

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os.
Poręba Mała. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019
Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego
Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. Ponadto termomodernizacja budynku wykonana w niepełnym
składzie/zakresie nie spełnia kryterium celowości.

Odrzucony

Proponowane zadanie nie spełnia kryterium celowości, o którym mowa § 5
ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn.
21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, ponieważ od bieżącego
roku wprowadzono pełną akomodację sygnalizacji świetlnej opartą na detekcji
pojazdów i pieszych oraz systemu preferencji dla autobusów miejskich.

Odrzucony

Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczając kwotę przeznaczoną na
realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla. Projekt niezgodny z
§5 ust.2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

27

Nowy chodnik przy cmentarzu

Kilińskiego

działka 108/1 obr. 73

28

Nasadzenia na rondzie pod
zamkiem

Stare Miasto

Rondo u zbiegu ulic: Legionów,
Tarnowskiej, Bulwar Narwiku i
Kazimierza Wielkiego

29

"Nie tylko plac zabaw - strefa
relaksu dla dzieci i dorosłych" to tytuł projektu, którego po
Poręba Mała
realizacji, finalnym hasłem
będzie: Wyjdź z domu - poćwicz
ciało i umysł!

Szkoła Podstawowa nr 17 im.
Kurierów Sądeckich, ul. Mała
Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz.
Numer działki: 291/7, obręb 115.

Budowa chodnika dla pieszych
w pasie drogowym ulicy Górki
Zawadzkie

ul. Górki Zawadzkie od działki nr
749/5 obręb 116 w stronę ulicy
Nawojowskiej do łącznika przy
działce nr 688 obręb 116

30

Zawada

Skrócony opis

Kwota

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika i
budowę nowego odcinka chodnika od budynku nr 15 25 000,00 zł
do wejścia na cmentarz.
Projekt zakłada zagospodarowanie ronda u zbiegu
ulic: Legionów, Tarnowskiej, Bulwar Narwiku i
Kazimierza Wielkiego. W ramach projektu planuje się
11 534,00 zł
obsadzenie ronda roślinami takimi jak, np.: azalia,
różanecznik, jałowiec oraz innymi rodzajami krzewów
i roślin.
Projekt zakłada wykonanie: dokumentacji i wizualizacji
projektu, demontaż i modernizację istniejącego
(bardzo ubogiego) placu zabaw, doposażenie go w
148 050,00 zł
nowe urządzenia, stworzenie strefy relaksu dla dzieci i
dorosłych, położenie bezpiecznej nawierzchni,
ogrodzenie terenu.

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym
ulicy Górki Zawadzkie

235 000,00 zł

Status projektu
Przyjęty

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Przyjęty

Odrzucony

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego.
Miasto obecnie prowadzi działania związane z otrzymaniem wsparcia
finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych na kompleksowe przebudowę
ulicy wraz z wykonaniem chodników. Brak celowości realizacji tylko części
chodnika z Budżetu Obywatelskiego, niezgodne z § 5 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr
XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego
miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego.

31

Remont chodnika obok Szpitala Kilińskiego

ul. Młyńska chodnik od strony
cmentarza. Działka 32/3 i 34/3
obręb 073

Remont nawierzchni chodnika na ul. Młyńskiej.

25 211,00 zł

Odrzucony

32

Remont i budowa nowych
chodników na Osiedlu
Przetakówka

Przetakówka

ul. Głowackiego. Obręb 012,
działka 69/1

Remont i budowa nowego chodnika na ul.
Głowackiego, od ul. Zdrojowej do ul. Dojazdowej.

147 548,00 zł

Przyjęty

Przetakówka

Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw
wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawka
Działka o nr. Ewidencyjnym 16/15 wahadłowa (w tym bocianie gniazdo), zestaw
obręb 008 przy ulicy Witosa
wspinaczkowy ze zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki
naprzeciw stacji paliw ORLEN (tuż sprężynowe, karuzela, piaskownica, domki zabawowe, 147 548,00 zł
obok Państwowej Straży Pożarnej tablica edukacyjna. Montaż ławek, koszy na śmieci,
w Nowym Sączu )
wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie placu
zabaw oraz posadzenie od ulicy Witosa pasma rzędu
tui stanowiących naturalną ochronę od ulicy Witosa.

Przyjęty

33

"PLAC ZABAW NA KAŻDYM
OSIEDLU"

Uzasadnienie odrzucenia

Lp.

34

35

36

37

38

Tytuł

Grill integracyjny

Integracja, sport i zabawa na
Starym Mieście

Integracja i sport na Osiedlu
Poręba Mała

Nowe oświetlenie na osiedlu
Poręba Mała

Kino plenerowe pod chmurką

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Przydworcowe

Projekt zakłada organizację dwóch imprez
integracyjnych dla mieszkańców w dwóch różnych
Nieruchomości przy ul. Reja 2 i
miesiącach. Podczas imprez przygotowane zostaną
12 500,00 zł
Reja 4 w Nowym Sączu, działki nr:
atrakcje: grill, słodycze i napoje, gry, zabawy, animacje
79/1, 79/2, 79/3, 37/2, obręb 91.
dla dzieci, konkursy, dmuchana zjeżdżalnia, wata
cukrowa.

Przyjęty

Stare Miasto

Park im. Ireny Styczyńskiej (obok
zamku) -działka 54 obr. 27, Zespół
Szkół nr 4 w Nowym Sączu,
Stadion Międzyszkolny im.
Romana Stramki MOS
(Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy)

Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych dla
mieszkańców: spotkania noworocznego, pikniku
rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw przy Zamku
w zestaw zabawowy typu OMEGA i doposażenie
65 534,00 zł
Stadionu Międzyszkolnego w Nowym Sączu w
urządzenie do pomiaru czasu. Podczas pikniku dla
mieszkańców przygotowane zostaną atrakcje: gry,
zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia, stoisko z
watą cukrową.

Przyjęty

Poręba Mała

Szkoła Podstawa nr 17 im.
Kurierów Sądeckich w Nowym
Sącz, ul. Mała Poręba 57 (nr
działki: 291/7, obręb: 115); ul.
Mała Poręba obok numeru 39
Plac Rekreacyjny-Sportowy
(numer działki: 188, obr. 115)

Projekt zakłada organizację festynu, turniejów
sportowych, dwóch wieczorów z projekcjami
filmowymi oraz organizację wycieczek i wyjść do kina
dla mieszkańców osiedla Poręba Mała. W projekcie
wezmą udział chętni mieszkańcy.

Przyjęty

Poręba Mała

ul. Sołecka (osiedle Poręba Mała)
od ul. Ruchu Ludowego - Budowa
oświetlenia drogowego wzdłuż
ulicy - drogi (nr działek
476/2,387/3, 474, 387/2, 439/2,
438/2, 442, 438/7, 439/1,
398/1,403/13, 403/2, obręb 115);
ul. Jaworzyńska 400m od ul.
Gorczańskiej (osiedle Poręba
Mała- budowa oświetlenia
drogowego wzdłuż ulicy- drogi o
nr działek 56/15, 159, 161/6,
56/11, 161/13, 55/2, 47, 157/1
obręb 115

Projekt zakłada zabezpieczenie środków na budowę
oświetlenia ulicznego na ul. Sołecka – 450 m od ul.
Ruchu Ludowego oraz Jaworzyńska – 400 m od ul.
Gorczańskiej.

135 000,00 zł

Odrzucony

Stare Miasto

33-300 Nowy Sącz, na działce
numer: 74, obręb: 027 - pod
ruinami Zamku Królewskiego w
Nowym Sączu

Projekt zakłada 3 wieczory z projekcjami filmowymi,
które odbędą się w ciągu roku w odstępach miesięcy.
Wydarzenie dedykowane dla chętnych mieszkańców.

32 250,00 zł

Przyjęty

58 000,00 zł

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących w całości
własnością miasta. Cześć działek jest własnością osób prywatnych. Projekt
niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego
Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów
formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Lp.

39

40

Tytuł

Bezpieczne przejście dla
pieszych - czyli wzbogacenie
infrastruktury ciągów pieszych

Sport to nasza pasja

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

Piątkowa

przejście dla pieszych: ul.
Lwowska (w okolicy budynku nr
258) działkach nr 197 w obrębie
123; przejście dla pieszych: ul.
Lwowska (w okolicy budynku nr
270) - działka nr 197 w obrębie
123

Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych
składających się z nawierzchni antypoślizgowej, lamp
LED oświetlających „zebrę”, znaków D-6 i lamp
ostrzegawczych przy ul. Lwowskiej.

91 500,00 zł

Przyjęty

Gołąbkowice

IV Liceum Ogólnokształcące
Sportowe w Nowym Sączu, ul.
Nadbrzeżna 77 (nr działek 79/2,
77, 80/2- obręb 034 oraz działek
3/2, 2/2, 1/2 - obręb 037

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch turniejów piłki
siatkowej, dwóch turniejów piłki nożnej oraz dwóch
turniejów piłki ręcznej na Osiedlu Gołąbkowice, a
30 000,00 zł
dokładnie na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77 w
różnych miesiącach w ciągu roku. Wydarzenie
dedykowane dla dzieci i młodzieży.

Przyjęty

Centrum

Plac Stara Sandecja w Nowym
Sączu (na działce o nr 79, obręb
088)

Projekt zakłada organizację 3 festynów dedykowanych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych
miesiącach. Planuje się, aby wydarzenia odbyły się na
21 750,00 zł
placu Starej Sandecji w Nowym Sączu. W projekcie
wezmą udział chętne dzieci i młodzież
niepełnosprawna.

Przyjęty

Obsadzenie chodników wiodących od wiszącej kładki
nad Kamienicą, do ulicy Jana Kilińskiego różami
pnącymi z gatunku Symptahie i utworzenie alei
różanej.

25 211,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

44 137,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

41

Z uśmiechem przez świat

42

Kierunek: Nowy Sącz ogrodem
zmysłów- różana aleja

Kilińskiego

tereny zielone pomiędzy kładką
wiszącą nad Kamienicą, a ulicą
Jana Kilińskiego, obręb 071,
działki ewidencyjne 57/21 oraz
57/2

43

Kierunek: ocalony Stary
Cmentarz

Centrum

Stary Cmentarz, obręb 088,
działka ewidencyjna 16/1

Renowacja co najmniej trzech zabytkowych
nagrobków na Starym Cmentarzu.

44

Kierunek: bezpieczny chodnik
przy ulicy Zakładników

Biegonice

ul. Zakładników; obręb 113,
działka ewidencyjna 693/1 na
odcinku na którym szerokość
działki drogowej pozwala na
budowę chodnika.

Budowa bezpiecznego chodnika przy ulicy Zakładników 200 299,00 zł

Barskie

ul. Broniewskiego wzdłuż
ogrodzenia przedszkola Jaś i
Małgosia obręb 031, działki
ewidencyjne 5/4, 4/3, 34/7, 32/3;
Budowa bezpiecznych i bezpłatnych dla mieszkańców
Pas zieleni wzdłuż ulicy Barskiej
miasta parkingów przy ulicy Broniewskiego oraz ulicy
od skrzyżowania typu rondo z
Barskiej.
ulicą Henryka Sucharskiego do
wjazdu na osiedle przed mostem
na potoku Łubinka, obręb 019,
działka ewidencyjna 1/5.

45

Kierunek: bezpieczne parkingi
na Osiedlu Barskie

122 472,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Uzasadnienie odrzucenia

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

46

Kierunek: Nowy Sącz ogrodem
zmysłów- wiśniowy skwer

Millenium

Tereny zielone u zbiegu ulic
Królowej Jadwigi i Nawojowskiej;
obręb 072 działka ewidencyjna
14/75

Stworzenie z niezagospodarowanego dziś terenu
zielonego skweru ze szpalerem wiśniowych drzew
ozdobnych, altaną i ławkami przeznaczonymi do
wypoczynku mieszkańców.

86 938,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

47

Kierunek: bezpieczny parking na
Helena
osiedlu Helena

Działka pomiędzy cmentarzem na
osiedlu Helena, a ulicą
Starowiejską; obręb 025; działka
ewidencyjna numer 67

Budowa bezpłatnego parkingu przy cmentarzu na
Osiedlu Helena od strony ulicy Starowiejskiej, dla
poprawy bezpieczeństwa najbliższych mieszkańców
oraz osób odwiedzających nekropolię.

210 390,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

48

Kierunek: wygodna droga na
osiedlu Gorzków

Gorzków

Ulica Wiśniowieckiego, począwszy
Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
od ul. Żulińskiego do domu o
Wiśniowieckiego, tzw. "starej drogi", począwszy od ul. 113 753,00 zł
numerze 74; obręb 64, działka
Żulińskiego do domu o nr 74, tj. ok. 170 m długości.
ewidencyjna 61/5

Wycofany przez
Wnioskodawcę

49

Kierunek: nowe atrakcjemiejsce grillowe

Falkowa

Działka na tzw. Skałkach

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców
bezpiecznego miejsca do grillowania.

155 586,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

50

Kierunek: bezpieczna droga na
osiedlu Chruślice

Chruślice

Ulica Chruślicka, począwszy od ul.
Leśnej do skrzyżowania z ulicą
Franciszka Nowowiejskiego;
obręb 122, działka ewidencyjna 86

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
Chruścickiej, począwszy od ulicy Leśnej do
skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego, na
długości ok. 280 m.

41 945,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Wycofany przez
Wnioskodawcę

51

Kierunek: zielona energia
Nowego Sącza

Piątkowa

Parking przy Miasteczku
Galicyjskim, obręb 123, działka
ewidencyjna 373

Budowa dwóch stacji szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych na parkingu przy Miasteczku
Galicyjskim. Z każdego urządzenia jednocześnie będą
mogły korzystać dwa samochody. Kolejne tego typu
91 540,00 zł
stacje ładowania pojazdów w mieście będą
promowały Nowy Sącz, jako miasto przyjazne
właścicielom samochodów elektrycznych, dbających o
czyste powietrze i ekologię.

52

Kierunek: EKO Nowy Sącz

Szujskiego

Dworzec MPK w Nowym Sączu,
Aleje Stefana Batorego 92

Ustawienie na terenie Dworca MPK butelkomatu
skupującego plastikowe i szklane butelki oraz
aluminiowe puszki.

53

Kierunek: wygodne parkingi
przy targowisku

Przetakówka

Parking przy ulicy Dojazdowej na
wysokości Giełdy Rolno –
Spożywczej, obręb 012, działka
ewidencyjna 68

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno
147 548,00 zł
- Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy
Dojazdowej

Wycofany przez
Wnioskodawcę

54

Kierunek: Zdrowy oddech dla
dzieci z Nowego Sącza

Stare Miasto

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Adama Mickiewicza ulica Jana
Długosza 2, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Królowej Jadwigi.

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal w
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu oraz dla
części Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi.

Wycofany przez
Wnioskodawcę

99 584,00 zł

65 534,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Lp.

55

56

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

nr działki 188, obęb 115

Budowa budynku socjalnego, z częścią gospodarczą
oraz ubikacją. Budynek przeznaczony będzie dla
mieszkańców osiedla Poręba Mała. Zlokalizowanym
na działce miejskiej, przy placu rekreacyjno sportowym w centrum osiedla Poręba Mała.

Budowa budynku przy placu
zabaw

Poręba Mała

77 255,00 zł

Przyjęty

Zielone Płuca Nowego SączaOsiedle Wojska Polskiego

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów na
pasach zielenie wzdłuż Alei Piłsudskiego i ulicy
Pas zieleni dzielący Aleje
Królowej Jadwigi. Celem projektu jest przeciwdziałanie
Piłsudskiego z wyłączeniem ronda skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu
96 000,00 zł
Wojska Polskiego
przy ul. 1 Brygady i pas zieleni
oraz zwiększenie obszaru i jakości terenów zielonych,
dzielący ulicę Królowej Jadwigi.
co doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Przyjęty

57

Zajęcia sportowe dla każdego.

Nawojowska

Nowy Sącz ul. Borelowskiego 27.

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych
zajęć sportowych obejmujących sztuki walki
159 621,00 zł
adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla
osób w różnym wieku oraz o różnej kondycji fizycznej).

58

Zajęcia sportowe dla każdego.

Nawojowska

Nowy Sącz ul. Borelowskiego 27.

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych
zajęć sportowych obejmujących sztuki walki
159 621,00 zł
adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla
osób w różnym wieku oraz o różnej kondycji fizycznej).

59

Osiedle Wojska Polskiego dla
każdego.

1) Szkoła Podstawowa nr 21 w
Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Wojska Polskiego Nowym Sączu. 2) Działka 3/6,
oraz organizacja imprez integracyjnych na Osiedlu
obęb 68, 3) Działka 6/35 obręb 68. Wojska Polskiego

60

Kierunek: bezpieczny chodnik
przy ulicy Zakładników

61

Kierunek: bezpieczna droga na
osiedlu Chruślice

62

Kierunek: wygodne parkingi
przy targowisku

156 000,00 zł

Przyjęty

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Przyjęty

Biegonice

Ulica Zakładników; obręb 113,
działka ewidencyjna 693/1

Budowa bezpiecznego chodnika przy ulicy Zakładników 200 299,00 zł

Odrzucony

Chruślice

Ulica Chruślicka, począwszy od ul.
Leśnej do skrzyżowania z ulicą
Franciszka Nowowiejskiego;
obręb 122, działka ewidencyjna 86

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
Chruścickiej, począwszy od ulicy Leśnej do
skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego, na
długości ok. 80 m

Przyjęty

Przetakówka

Parking przy ulicy Dojazdowej na
wysokości Giełdy Rolno –
Spożywczej, obręb 012, działka
ewidencyjna 68

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie Rolno
147 548,00 zł
- Spożywczej na osiedlu Przetakówka od strony ulicy
Dojazdowej

41 945,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Przyjęty

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

63

64

Tytuł

Kierunek: budowa zewnętrznej
ścianki wspinaczkowej

Zielone Płuca Nowego SączaOsiedle Centrum

65

Kierunek: ocalmy Stary
Cmentarz

66

Kierunek: Nowy Sącz ogrodem
zmysłów-różana aleja

Osiedle

Lokalizacja

Gołąbkowice

Skwer przy hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej

Centrum

Tereny zielone i pasy zieleni
wzdłuż Alei Wolności. Tereny
zielone i pasy zieleni wzdłuż ulicy
Jagiellońskiej. Tereny zielone i
pasy zieleni wzdłuż ulicy
Długosza. Możliwe inne
przydrożne tereny zielone oraz
pasy zieleni wskazane przez
wykonawcę projektu

Stary Cmentarz, obręb 088,
działka ewidencyjna 16/1

Kilińskiego

Tereny zielone pomiędzy kładką
Obsadzenie chodników wiodących od wiszącej kładki
wiszącą nad Kamienicą, a ulicą
nad Kamienicą, do ulicy Jana Kilińskiego różami i
Jana Kilińskiego; obręb 071 działki
utworzenie alei różanej.
ewidencyjne 57/21 oraz 57/2.

ul. Kunegundy - obr. 086, działki
ewidencyjne 165,42 (łąki
kwietne), obr. 092, działka
ewidencyjna 15/4 (drzewa)

67

68

Tereny zielone u zbiegu ulic
Kierunek: Nowy Sącz ogrodem
Barskiej i Janusza Pieczkowskiego;
zmysłów - wiśniowy bulwar nad Kochanowskiego obręb 004 działka ewidencyjna
Łubinką
36/9, 33/11 i 33/15, 32/8, 28/17,
30/4

Kierunek: Nowy Sącz ogrodem
zmysłów-wiśniowy skwer

Szujskiego

Millenium

Tereny zielone u zbiegu ulic
Królowej Jadwigi i Nawojowskiej;
obręb 072 działka ewidencyjna
14/75

Kwota

Budowa bulderingowych ścianek wspinaczkowych o
zróżnicowanych wysokościach wynoszących od 2 do 4
metrów i zróżnicowanym stopniu trudności. Budowle
przypominające kształtem grzyby i mosty, gdzie np.
135 142,00 zł
wewnętrzna strona łuków stanowi obszar trudnych
wspinaczek, a pozostałe powierzchnie są
przystosowane do łatwych i bardzo łatwych
problemów wspinaczkowych.
Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i pasach
zieleni wzdłuż Alei Wolności i ulic Długosza oraz
Jagiellońskiej. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu 44 000,00 zł
oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Centrum

Zielone Płuca Nowego Sącza Osiedle Szujskiego

69

Skrócony opis

Renowacja co najmniej trzech zabytkowych
nagrobków na Starym Cmentarzu.

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Właściciel terenu nie wyraził pisemnej gotowości do współpracy przy realizacji
zadania. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 8 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Wycofany przez
Wnioskodawcę

44 137,00 zł

Odrzucony

25 211,00 zł

Przyjęty

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i pasach
zieleni wzdłuż dróg w rejonie osiedla Szujskiego.
Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom
31 000,00 zł
zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz
zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Przyjęty

Stworzenie z niezagospodarowanego terenu
zielonego u zbiegi ulic Barskiej oraz Pieczkowskiego
Wiśniowego Bulwaru nad Łubinką z ławkami
przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców.

Przyjęty

Stworzenie z niezagospodarowanego dziś terenu
zielonego skweru ze szpalerem wiśniowych drzew
ozdobnych, altaną i ławkami przeznaczonymi do
wypoczynku mieszkańców.

215 145,00 zł

86 938,00 zł

Odrzucony

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Teren na którym miałoby być zrealizowane proponowane zadanie jest
przeznaczony na inny cel. Propozycja modyfikacji projektu przez
wnioskodawcę, w sposób istotny zmienia zakres projektu, co jest niezgodne z
§13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn.
21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Lp.

Tytuł

Osiedle

70

Kierunek: wygodna droga na
osiedlu Gorzków

Gorzków

71

Moje osiedle to moje
bezpieczeństwo- potrafię
pomagać!

Biegonice

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
Ulica Wiśniowieckiego,
Wiśniowieckiego, uzupełnienie przeprowadzonego
począwszy od domu o nr 74 do ul.
przez Miasto remontu tzw. „starej drogi”, począwszy 113 753,00 zł
Traugutta, obręb 64 działka
od domu o nr 74 do ul. Traugutta tj. ok. 120 m
ewidencyjna 61/5
długości.
ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy
Sącz (Szkoła Podstawowa nr 14), W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia i
ul. Węgierska 206, 33-300 Nowy sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Defibrylatory AED
Sącz (Świetlica Środowiskowa) ul. zostaną zlokalizowane w najbardziej uczęszczanych
Biegonicka 8, 33-300 Nowy Sącz ( miejscach w osiedlu i będą dostępne całą dobę.
200 000,00 zł
Kościół Parafialny) ul.
Zostaną przeprowadzone szkolenia dla mieszkańców
Zakładników 1, 33-300 Nowy Sącz dzielnicy. Kamera termowizyjna i pojazd ratowniczy
(Remiza OSAP) ul. Elektrodowa,
Quad pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19 i
33-3000 Nowy Sącz (stadion
szybkie podjęcie działań w trudnym terenie Biegonic.
sportowy)

72

Kierunek: zielona energia
Nowego Sącza

Piątkowa

Parking przy Miasteczku
Galicyjskim, obręb 123, działka
ewidencyjna 373

Budowa dwóch stacji szybkiego ładowania pojazdów
elektrycznych na parkingu przy Miasteczku
Galicyjskim. Z każdego urządzenia jednocześnie będą
mogły korzystać dwa samochody. Kolejne tego typu
91 540,00 zł
stacje ładowania pojazdów w mieście będą
promowały Nowy Sącz, jako miasto przyjazne
właścicielom samochodów elektrycznych, dbających o
czyste powietrze i ekologię.

73

Kierunek: darmowy prąd dla
szkoły

Poręba Mała

Szkoła Podstawowa nr 17, ul.
Mała Poręba 57

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu
Szkoły Podstawowej numer 17

193 955,00 zł

Status projektu

Przyjęty

Przyjęty

Odrzucony

Przyjęty

74

Kierunek: Eko Nowy Sącz

Szujskiego

Dworzec MPK w Nowym Sączu,
Aleje Stefana Batorego 92

Ustawienie na terenie Dworca MPK butelkomatu
skupującego plastikowe i szklane butelki oraz
aluminiowe puszki.

99 584,00 zł

Odrzucony

75

Kierunek: darmowy prąd dla
szkoły

Zawada

Szkoła Podstawowa nr 16, ul.
Generała Bora Komorowskiego 7

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu
Szkoły Podstawowej nr 16.

235 478,00 zł

Przyjęty

Barskie

ul. Broniewskiego wzdłuż
ogrodzenia przedszkola Jaś i
Małgosia obręb 031, działki
ewidencyjne 5/4, 4/3, 34/7, 32/3;
Budowa bezpiecznych i bezpłatnych dla mieszkańców
Pas zieleni wzdłuż ulicy Barskiej
miasta parkingów przy ulicy Broniewskiego oraz ulicy
od skrzyżowania typu rondo z
Barskiej.
ulicą Henryka Sucharskiego do
wjazdu na osiedle przed mostem
na potoku Łubinka, obręb 019,
działka ewidencyjna 1/5

76

Kierunek: bezpieczne parkingi
na Osiedlu Barskie

122 472,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Proponowane zadanie jest niezgodne z §5 ust. 1 pkt. 2 Uchwały nr
XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego
miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego, gdyż proponowane zadanie jest niezgodne z
dokumentem strategicznym miasta Nowego Sącza tj. uchwałą nr
XXXII/350/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie
przyjęcia Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035, w związku z
powyższym zadanie to nie może być realizowane bezpośrednio przez
samorząd.

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Parkingi przy ul. Broniewskiego są obecnie realizowane z Funduszu Dróg
Samorządowych. Zaś budowa parkingu przy ulicy Barskiej na pasie zieleni od
ronda przy ulicy Sucharskiego nie spełnia kryterium celowości i gospodarności
środków, gdyż wiążą się z tym dodatkowe kosztowne prace rozbiórkowe i
remontowe. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr XIII/133/2019
Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego
Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

Tytuł

77

Kierunek: Zdrowy oddech dla
dzieci z Nowego Sącza

78

79

80

Zielone Płuca Nowego SączaOsiedle Przetakówka

Zielone Płuca Nowego SączaOsiedle Przydworcowe

Zielone Płuca Nowego SączaOsiedle Stare Miasto

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

Stare Miasto

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Adama Mickiewicza ul. Jana
Długosza 2, Pałac Młodzieży w
Nowym Sączu, Rynek 14

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal w
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu oraz Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14.

65 534,00 zł

Przyjęty

Przetakówka

Tereny zielone między końcem
ulicy Bartosza Głowackiego a
rzeką Łubinką – obręb 012,
działka48/71. Tereny zielone i
pasy zieleni przy ul. Tarnowskiej.
Tereny zielone i pasy zieleni przy
północnej części ulicy Wincentego
Witosa. Tereny zielone i pasy
zieleni przy ulicy Ignacego
Kraszewskiego. Możliwe inne
przydrożne tereny zielone i pasy
zieleni wskazane przez
wykonawcę projektu

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych w
pobliżu Łubinki i wokół ulic Kraszewskiego,
Tarnowskiej i W.Witosa. Celem projektu jest
przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza
w Nowym Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów
zielonych, co doprowadzi do zmniejszenia się
odczuwalnej temperatury w gorące dni oraz lepszego
stanu środowiska.

147 000,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Przydworcowe

Tereny zielone i pasy zieleni
wzdłuż Alei Batorego . tereny
zielone i pasy zieleni wzdłuż ulicy
Bolesława Limanowskiego.
Możliwe inne przydrożne tereny
zielone oraz pasy zieleni
wskazane przez wykonawcę
projektu

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i pasach
zieleni wzdłuż Alei Batorego i ulicy Bolesława
Limanowskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu 74 000,00 zł
oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Stare Miasto

Tereny zielone przy ulicy Piotra
Skargi i Kazimierza WielkiegoObręb 027, Działki Ewidencyjne
62.
Tereny zielone przy ulicy
Legionów (most Piłsudskiego)Obręb 027, Działki Ewidencyjne
56/2, 57/2 oraz 74.

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych w
pobliżu ruin zamku i w pobliżu dróg w rejonie Starego
Miasta. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom
zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz
65 500,00 zł
zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Uzasadnienie odrzucenia

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Przyjęty

81

Grillowisko i plac zabaw

Gołąbkowice

Sąsiedztwo ścieżki pieszobiegowo-rowerowej nad rzeką
Kamienica

Grillowisko z altaną dla 30 osób oraz kolorowy plac
zabaw dla dzieci.

135 142,00 zł

Odrzucony

82

Pokochaj Falkową

Falkowa

Obok ścieżki pieszo – rowerowej
nad Kamienicą

Budowa zadaszonego stanowiska do grilla oraz plac
zabaw dla dzieci.

155 586,00 zł

Połączony z
projektem nr
119/2021

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia
Dołączone listy poparcia nie zawierały adresów zamieszkania osób
popierających. Po uzupełnieniu braków i weryfikacji stwierdzono, iż osoby
popierające projekt nie są mieszkańcami Nowego Sącza. Nie spełniono wymogu
o którym mowa w § 8 ust. 11 uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego
Sącza z dn. 21.05.2019 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania
procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów
formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Jednocześnie szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków
przeznaczonych na realizacje pojedynczego zadania w ramach os. Barskie.

ul. Broniewskiego działka
ewidencyjna 21/33 obręb 19

Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży dla rozwijania
talentu sportowego najmłodszych oraz jako forma
bezpiecznego spędzania wolnego czasu .

164 000,00 zł

Odrzucony

84

Budowa placu zabaw na osiedlu
Kaduk
Kaduk w Nowym Sączu

Projekt realizowany będzie na
terenie należącym do Miasta
Nowego Sącza, zlokalizowanym
pomiędzy ul. Grunwaldzką, ul.
Kapuścińskiego i Warszewicza,
obok siedziby Zarządu Osiedla
Kaduk, tj. dz. Ew. 19/27, 19/7,
obr. 103

Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na
osiedlu Kaduk. Zakres obejmuje dostawę i montaż
elementów małej architektury, m.in. zjeżdżalni,
huśtawki, karuzeli, urządzenia zabawowego.

104 505,00 zł

Projekt połączony z
projektem nr BO
113/2021

85

Zagospodarowanie ogrodu przy
Kilińskiego
świetlicy osiedlowej

33-300 Nowy Sącz, ul. Stolarska
28, obr. 73, dz. 108/1, 121/3

Urządzenie miejsca na wolnym terenie przy świetlicy
osiedlowej dla różnych spotkań zabawowych i
wypoczynkowych, w celu uatrakcyjnienia życia
mieszkańców.

25 211,00 zł

Przyjęty

Aktywny plac zabaw

Zadaniem projektu jest stworzenie aktywnego,
Miejskie Przedszkole nr 3, ul.
bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla dzieci
Szujskiego 16, 33-300 Nowy Sącz,
w wieku 2,5 – 6 lat oraz ich rodzin. Celem takiego
nr działki: 93 w obrębie 89 opow.
aktywnego placu zabaw jest rozwój fizyczny,
0,1079 ha
społeczny i emocjonalny dzieci.

99 584,00 zł

Przyjęty

83

86

87

Boisko Sportowe na Osiedlu
Barskie

Remont i modernizacja
pomnika mjr Henryka
Sucharskiego przy ul.
Sucharskiego

Barskie

Szujskiego

Westerplatte

Pomnik przy ul. Sucharskiego na
Osiedlu Westerplatte

Remont i modernizacja pomnika mjr Henryka
Sucharskiego na osiedlu Westerplatte: - odnowienie
cokołu, - uzupełnienie popękanych płytek na
pomniku, - pomalowanie stalowego masztu oraz
70 300,00 zł
znicza, - wymiana chodnika wokół pomnika, likwidacja lub rozbudowa ślepego chodnika przed
pomnikiem (wejście na pomnik jest również z boku po
schodach, - podświetlenie pomnika z dołu do strony
ziemi (2 punkty świetlne).

Odrzucony

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

88

89

90

91

92

Tytuł

Bądź zdrów z Heleną

Ferie zimowe z Heleną

Wakacje na Helenie

Remont parkingu przy
cmentarzu ul. Lwowska

Osiedle

Helena

Helena

Lokalizacja

Obręb 026, działka ewidencyjna
65/8

Ul. Starowiejska 2, Obręb 025,
działka ewidencyjna 65/8

Skrócony opis

Badania dla kobiet i mężczyzn po 40 roku życia.

Kwota

150 000,00 zł

Zajęcia na basenie, nauka pływania, zajęcia na
lodowisku z nauką jazdy z instruktorem, czas spędzony 80 000,00 zł
na zajęciach świetlicowych.

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i
szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7
dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019
Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje
odrzuceniem projektu.

Odrzucony

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i
szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7
dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019
Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje
odrzuceniem projektu.

Odrzucony

Wniosek wymagał uzupełnień- niedoprecyzowany zakres rzeczowy wniosku i
szacunkowe koszty. Wnioskodawca mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7
dni brakujących danych. Na podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019
Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego, brak uzupełnień lub modyfikacji projektu skutkuje
odrzuceniem projektu.

Helena

KS Helena Nowy Sącz ul.
Starowiejska 17. Obręb 026,
działka ewidencyjna 2/1

Atrakcje, zabawy, impreza na rozpoczęcie wakacji dla
mieszkańców os. Helena

Gołąbkowice

Parking przy cmentarzu ul.
Lwowska (w okolicy budynku nr )
– działka nr 10/1 oraz 11/3 w
obrębie 035

Remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu przy ul.
Lwowskiej, wykonanie i oznakowanie miejsc
parkingowych w tym przynajmniej jednego miejsca dla
135 000,00 zł
osób niepełnosprawnych. Parking jest
wykorzystywany przede wszystkim przez osoby
udające się na pobliski cmentarz.

Przyjęty

ul. Kusocińskiego 41 (świetlica
osiedlowa)

Nowy Sącz – miasto Kobiet – to stworzenie
przestrzeni, w której nowosądeckie kobiety pod
opieką specjalistów będą mogły otrzymać rzetelną
wiedzę niezbędną do rozwoju osobistego i
zawodowego oraz wsparcie w podejmowaniu
odważnych decyzji i życia zgodnie z własnymi
wartościami i marzeniami. Będą mogły również
nawiązać nowe znajomości i wymienić się
doświadczeniem w bezpiecznej atmosferze.

Przyjęty

Nowy Sącz - miasto Kobiet Bądź dla siebie dobra Nawojowska
warsztaty rozwojowe dla kobiet

130 000,00 zł

78 700,00 zł

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

93

Nowy Sącz- przyjazny
mieszkańcom. Poprawa
infrastruktury technicznej na
osiedlu Szujskie (ul. 1 Maja)
poprzez remont i modernizację
miejsc postojowych przy szkole
nr 8 i kościele "kolejowym"

Szujskiego

Nowy Sącz, Ul. 1 Maja, działka nr
162/2, obręb 089

Remont miejsc postojowych przy szkole podstawowej
nr 8 i Kościele, OO. Jezuitów w Nowym Sączu przy ul.
1 maja, wzdłuż muru jednostki wojskowej

99 584,00 zł

Przyjęty

Wólki

Ul. Władysława Barbackiego 64
(budynek ZSS „Klub Kotłownia”)

Projekt „Gralni” to miejsce dla graczy jakiego w
Nowym Sączu jeszcze nie było. Zakłada on
wyposażenie Klubu Kotłownia wchodzącego w skład
Zespołu Świetlic Środowiskowych, w 10
157 000,00 zł
profesjonalnych stanowisk komputerowych dla graczy.
Będzie można rywalizować w cyklicznych turniejach i
ligach, których formuła współzawodnictwa jest
praktycznie nieskończona.

Odrzucony

Gorzków

Pasy zieleni dzielące Aleje
Piłsudskiego na odcinku do
wiaduktu kolejowego, z
wyłączeniem ronda przy ulicy 1
Brygady

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów pasach
zieleni wzdłuż Alei Piłsudskiego. Celem projektu jest
przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia powietrza
w Nowym Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów
zielonych, co doprowadzi do zmniejszenia się
odczuwalnej temperatury w gorące dni oraz lepszego
stanu środowiska.

Przyjęty

Barskie

Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych i zasadzeniu
krzewów na terenach zielonych wzdłuż brzegu
Łubinki. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom
Tereny zielone przy rzece Łubincezanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz
40 400,00 zł
Obręb 019, Działki ewidencyjne
zwiększenie obszaru i jakości terenów zielonych, co
32 oraz 8/3
doprowadzi do zmniejszenia odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

94

95

96

97

Nowoczesny Nowy Sącz –
Gaming House „Gralnia Wólki”.

Zielone Płuca Nowego Sącza Osiedle Gorzków

Zielone Płuca Nowego Sącza Osiedle Barskie

Nowoczesny Nowy SączGaming House "Gralnia
Zabełcze"

Zabełcze

Ul. Tarnowska 109 (budynek ZSS
„Zabełcze”)

Projekt „Gralni” to miejsce dla graczy jakiego w
Nowym Sączu jeszcze nie było. Zakłada on
wyposażenie Świetlicy Środowiskowej „Zabełcze”
wchodzącego w skład Zespołu Świetlic
Środowiskowych, w 10 profesjonalnych stanowisk
komputerowych dla graczy. Będzie można
rywalizować w cyklicznych turniejach i ligach, których
formuła współzawodnictwa jest praktycznie
nieskończona.

113 000,00 zł

121 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os.
Wólki. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. Ponadto projekt nie może być realizowany z uwagi na
uwarunkowania terenowe, zaś modyfikacja projektu dokonana przez
wnioskodawcę, w znaczny sposób odbiega o pierwotnej wersji projektu.

Przyjęty

Odrzucony

Wniosek wymagał modyfikacji lokalizacji realizacji zadania. Wnioskodawca
mimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni brakujących danych. Na
podstawie § 13 ust. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z
dn. 21.05.2019 ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, brak uzupełnień lub
modyfikacji projektu skutkuje odrzuceniem projektu.

Lp.

Tytuł

98

Kierunek: Innowacyjny Nowy
Sącz – automat do nadawania i
odbierania dokumentów na
osiedlu Przydworcowym
„Urzędomat24”.

99

Kierunek: Innowacyjny Nowy
Sącz – automat do nadawania i
odbierania dokumentów na
osiedlu Westerplatte
„Urzędomat24”.

Osiedle

Przydworcowe

Westerplatte

Lokalizacja

Skrócony opis

„Urzędomat24” - urządzenie ma za zadanie znacznie
ułatwić obieg dokumentów między urzędem a
mieszkańcami oraz pozwoli uniknąć dojazdów i stania
ul. Limanowskiego 4 (Zespół Szkół
w kolejkach. Projekt zakłada zakup i instalację
Elektryczno-Mechanicznych w
zautomatyzowanego urządzenia, w którym można
Nowym Sączu im. Generała Józefa
będzie nadawać i odbierać dokumenty urzędowe bez
Kustronia)
konieczności wizyty w Urzędzie Miasta. Zasada
działania jest bardzo zbliżona do popularnych
Paczkomatów.
„Urzędomat24” - urządzenie ma za zadanie znacznie
ułatwić obieg dokumentów między urzędem a
mieszkańcami oraz pozwoli uniknąć dojazdów i stania
w kolejkach. Projekt zakłada zakup i instalację
ul. Westerplatte 23 (Osiedlowy
zautomatyzowanego urządzenia, w którym można
Klub Kultury „Bajka”)
będzie nadawać i odbierać dokumenty urzędowe bez
konieczności wizyty w Urzędzie Miasta. Zasada
działania jest bardzo zbliżona do popularnych
Paczkomatów

Kwota

74 000,00 zł

70 000,00 zł

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Realizacja projektu generowałaby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości proponowanego projektu, projekt niezgodny z § 5 ust.
2 pkt. 2 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019
ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu
obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Odrzucony

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. Ponadto realizacja projektu generowałaby koszty utrzymania
niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego projektu,
projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 2 ww. uchwały.

Westerplatte

Tereny zielone przy rzece ŁubinceObręb 032, Działki ewidencyjne
68/6, 65/5, 65/1 64/1; Obręb 121,
Działki ewidencyjne 233/5, 233/4,
253/3; Obręb 031, działki
ewidencyjne 233/4, 35; Obręb 19,
działki ewidencyjne 29/4, 7/11,
29/3, 7/5 Tereny zielone i pasy
zieleni wzdłuż Alei mjr. Henryka
Sucharskiego. Tereny zielone i
pasy zieleni wzdłuż ulicy
Lwowskiej. Możliwe inne
przydrożne tereny zielone oraz
pasy zieleni wskazane przez
wykonawcę projektu.

Gołąbkowice

Ścieżka piesza pomiędzy MOSIR a
dawną Mają Ścieżka od „psiego
parku” do ulicy Nadbrzeżnej.
Przebudowa ścieżki pieszej od istniejącej ścieżki do ul.
72 860,00 zł
Numer działki 81/9 oraz 81/6
Nadbrzeżnej - odcinek 100 m.
(odgałęzienie ścieżki w prawą
stronę) w obrębie 034.

Przyjęty

Rekreacja i zabawa na nowym
102 placu zabaw w Nowej Kolonii na Nawojowska
Osiedlu Nawojowska

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw w
Działka nr 3/6 obr. 95, plac zabaw
urządzenia zwinnościowe i sprawnościowe oraz w
na „Nowej Kolonii”
urządzenia siłownie zewnętrznej.

159 000,00 zł

Przyjęty

Mieszkańcy razem- cykl spotkań
103 kulturalnych dla mieszkańców
Centrum
OSIEDLA CENTRUM

Świetlica osiedlowa Al. Wolności
39a

44 127,00 zł

Przyjęty

100

Zielone Płuca Nowego Sącza Osiedle Westerplatte

101 Dokończenie ścieżki pieszej

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i pasach
zieleni wzdłuż Alei Sucharskiego, ulicy Lwowskiej oraz
Łubinki. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom
70 000,00 zł
zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz
zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Festyn i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dzień
Dziecka, Mikołaj, Andrzejki, Spotkanie z Kolędą, Dzień
Babci i Dziadka, Kawiarniane spotkania, wycieczki dla
dzieci, wyjścia do teatru dla seniorów, warsztaty
florystyczne.

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Lp.

104

105

Tytuł

Integracja międzypokoleniowa
mieszkańców Millenium

Zielone Płuca Nowego Sącza Osiedle Kilińskiego

Osiedle

Lokalizacja

Millenium

Projekt zawiera cykl wydarzeń integracyjnych,
międzypokoleniowych obejmujących organizację
Boisko szkolne przy Zespole Szkół imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i
nr 2 im. Sybiraków w Nowym
turystycznych dla mieszkańców osiedla Millenium.
81 730,00 zł
Sączu oraz inne tereny Miasta
Beneficjentami będą osoby w różnym przedziale
Nowego Sącz i okolic
wiekowym, a dobór tematyki służyć będzie zachęcaniu
mieszkańców bloków do wychodzenia poza swoje
miejsce zamieszkania i spędzania czasu w grupie.

Kilińskiego

106 Bezpieczeństwo ponad wszystko Zabełcze

107

I Festiwal muzyki romskiej i
bałkańskiej "Ederlezi"

108 Plac zabaw na osiedlu Gorzków

109

Boisko do siatkówki i tenis
stołowy przy centrum
aktywnego wypoczynku na
osiedlu Wólki

W trosce o rozwój sportowy
talentów - modernizacja boiska
110 sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 11 im. J.
Tuwima w Nowym Sączu

Tereny zielone przy ulicy
Kilińskiego-Obręb 071, Działki
Ewidencyjne 57/27, 57/2

Skrócony opis

Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych, zasadzeniu
krzewów oraz zainstalowaniu ławek i koszy na
terenach zielonych między ulicą Kilińskiego a
Kamienicą. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu
oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej z ul.
Inteligentna sygnalizacja świetlna.
Myśliwską /koło sklepu Lewiatan/

Kwota

Status projektu

Przyjęty

25 200,00 zł

Przyjęty

121 823,00 zł

Przyjęty

Dąbrówka

Plac – teren miasta przy placu
zabaw na Dąbrówce

Organizacja I Festiwalu Muzyki Romskiej i Bałkańskiej
"EDERLEZI" - żywa muzyka, kolorowe stroje, taniec i
jedzenie. Integracja mieszkańców osiedla.

150 131,00 zł

Przyjęty

Gorzków

Obręb 66 działka 1/3, 2/6

Miejsce spędzania wolnego czasu dla dzieci i
młodzieży.

113 753,00 zł

Odrzucony

Wólki

Boisko do siatkówki plażowej oraz stół do tenisa
Działka 1/5 obr.081 osiedle Wólki stołowego w pobliżu siłowni zewnętrznej obok zatoki
autobusowej przy ulicy Ogrodowej.

70 000,00 zł

Połączony z
projektem nr
122/2021

Falkowa

Boisko sportowe przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Nowym
Sączu ul. Długoszowskiego 126
Nowy Sącz na działce nr 12/6
obręb 44

Modernizacja istniejącego trawiastego boiska
sportowego. Położenie sztucznej nawierzchni i
przekształcenie obiektu na wielofunkcyjne boisko
sportowe. Montaż niezbędnego sprzętu do gier
zespołowych.

424 000,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Teren na którym miałoby być zrealizowane proponowane zadanie jest
przeznaczony na inny cel.

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os.
Falkowa. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. Ponadto Szacunkowe koszty zadania przekraczają kwotę
przeznaczoną na realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla.

Lp.

111

Tytuł

Wrzutnia książek przy Sądeckiej
Stare Miasto
Bibliotece Publicznej

Modernizacja i dostosowanie
obiektu boiska sportowego do
112
potrzeb mieszkańców oraz na
cele integracyjne.

113

Osiedle

Gorzków

Integracja, relaks i zabawa na
Kaduk
osiedlu Kaduk -tego nam trzeba!

Budowa parkingu dla
samochodów osobowych przy
114
ulicy Batalionów Chłopskich w
Nowym Sączu

Westerplatte

Lokalizacja

Skrócony opis

Działka nr 39 w obrębie 27 przy
ul. Franciszkańskiej 11 w Nowym
Sączu

Projekt zakłada zakup i zamontowanie przy budynku
głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej wrzutni
książek, umożliwiającej wszystkim mieszkańcom
miasta zwrot książek o dowolnej porze dnia, 24 h na
31 500,00 zł
dobę, 7 dni w tygodniu. Samoobsługowa wrzutnia to
doskonała opcja dla pracujących jak i udogodnienie w
czasach wzmożonej ostrożności i zaleceń związanych z
ograniczeniem kontaktów.

Przyjęty

Boisko sportowe ul. Freislera 10

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego boiska i
jego wyposażenia do standardów bezpieczeństwa
umożliwiających korzystanie z obiektu przez szerokie
grono użytkowników zarówno na cele sportowe, jak i
113 700,00 zł
integracji środowiska Podopiecznych Stowarzyszenia
RiPDNRiU "Nadzieja" i ich rodzin z mieszkańcami
osiedla Gorzków oraz rodzinami korzystającymi z
pobliskiego przedszkola.

Przyjęty

Grunwaldzka, obr.103 działki nr
19/11, 19/7

W ramach projektu planuje się następujące działania:
1) budowę placu zabaw dla dzieci, w tym: urządzenia
zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie,
elementy małej architektury. 2) Organizację pikniku
rodzinnego dla mieszkańców osiedla 3) Organizację
międzyosiedlowych zawodów sportowych na Kaduku.

Przyjęty

Obr 31, dz.nr 24/3, 27/5, 27/9,
27/12, 24/2 – Batalionów
Chłopskich

Budowę wiaty oraz grillowiska.

Kwota

104 500,00 zł

35 000,00 zł

Status projektu

Odrzucony

Uzasadnienie odrzucenia

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

115

Tytuł

Budowa placu postojowego
przy Placu Sportowo
Rekreacyjnym na ul. Mała
Poręba

116 Sądeckie schody

Osiedle

Uzasadnienie odrzucenia

Po weryfikacji stwierdzono, iż kwota niezbędna do realizacji zadania wynosi
150 000 zł, czyli jest wyższa niż koszt wskazany w formularzu, ale mieści się w
kwocie przeznaczonej na realizację jednego zadania w ramach wskazanego
osiedla. Na podstawie §13 ust. 4, 5 i 7 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 21.05.2019 r. Wnioskodawca mailowo został
poinformowany, iż szacunkowy koszty są wyższe niż wskazał i konieczna jest
modyfikacja projektu, poprzez zmianę kosztów. Zmiana zakresu projektu lub
kosztów musi być potwierdzona zgodą mailową lub pisemną (w wersji
papierowej) wnioskodawcy. Mimo kontaktu z Wnioskodawcą, w terminie 7 dni
wnioskodawca nie dokonał ani korekty, ani nie wyraził zgody na zmianę
kosztów.

90 000,00 zł

Odrzucony

Stare Miasto

Nowy Sącz, Rynek 1

Remont schodów oraz płyt kamiennych przed
wejściem do Ratusza.

65 534,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Stare Miasto

Falkowa

Kierunek: bezpieczny parking na
120
Helena
osiedlu Helena

Kierunek: Zdrowy oddech dla
dzieci z Nowego Sącza

Status projektu

Wykonie placu postojowego dla wszystkich
korzystających z palcu sportowo rekreacyjnego
zlokalizowanego na działce nr 188 w obr. 115 na
terenie przed ogrodzeniem.

118 ROMANTYCZNA STUDNIA

121

Kwota

Teren przed ogrodzeniem placu
sportowo-rekreacyjnego przy ul.
Mała Poręba dz. Nr 188 obr. 115

Zawada

Kierunek: miejsce grillowe pokochaj Falkową

Skrócony opis

Poręba Mała

Remont istniejącego chodnika
przy ul. Grunwaldzkiej od ul.
117 Nawojowskiej do ul. Granicznej
wraz z budową brakującego
odcinka

119

Lokalizacja

Nawojowska

Chodnik przy ul. Grunwaldzkiej na
odcinku od zjazdu publicznego
(ul. Grunwaldzka 243) do posesji
ul. Grunwaldzka 199;
Odcinek chodnika na długości ok.
90m od dz. nr 31/1 (ul.
Grunwaldzka 199) do ulicy
Granicznej.

Remont zniszczonego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej
na odcinku od zjazdu publicznego (ul. Grunwaldzka
243) do posesji ul. Grunwaldzka 199 oraz budowa
230 000,00 zł
brakującego odcinka chodnika na długości ok. 90m od
dz. nr 31/1 (ul. Grunwaldzka 199) do ulicy Granicznej.

Przyjęty

Nowosądecki Rynek

Budowa studni z kamienia, zadaszonej stylowym
dachem oraz ustawienie dookoła studni ławeczek, na
których można przysiąść i pooglądać miejski Rynek

65 534,00 zł

Wycofany przez
Wnioskodawcę

Działka na tzw. Skałkach

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców
bezpiecznego miejsca do grillowania.

155 586,00 zł

Przyjęty

Działka pomiędzy cmentarzem na
osiedlu Helena, a ulicą
Starowiejską; obręb 025; działka
ewidencyjna numer 67.

Budowa bezpłatnego parkingu przy cmentarzu na
Osiedlu Helena od strony ulicy Starowiejskiej, dla
poprawy bezpieczeństwa najbliższych mieszkańców
oraz osób odwiedzających nekropolię.

210 390,00 zł

Odrzucony

Szkoła Podstawowa numer 15
oraz Żłobek Miejski przy ul.
Janusza Kusocińskiego

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal w
Szkole Podstawowej nr 15 oraz do sal w Żłobku
Miejskim przy ulicy Janusza Kusocińskiego

100 000,00 zł

Przyjęty

Miasto obecnie prowadzi działania związane kompleksową przebudową ulicy
wraz z wykonaniem parkingów. Zgodnie z §5 ust. 2 pkt. 4 Uchwał n
XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dni. 21.05.2019 r. w ramach
budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zostały już
ujęte w budżecie miasta lub w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Lp.

122

Tytuł

Osiedle

Centrum aktywnego
wypoczynku na osiedlu Wólki Wólki
Pumptrack, boisko do siatkówki
i tenis stołowy.

Lokalizacja

Skrócony opis

Kwota

Celem projektu jest wykonanie Pumptrack asfaltowego i ziemnego toru rowerowego z muldami i
zakrętami do trenowania równowagi i koordynacji
Działka 1/5 obręb 81 ul.
wraz z placem odpoczynku. Obiekt przeznaczony jest
157 890,00 zł
Ogrodowa koło pętli autobusowej dla osób lubiących jazdę na rowerze, hulajnogach,
deskorolkach. Ponadto wykonane zostanie boisko do
siatkówki plażowej, postawiony stół do tenisa
stołowego, ławki i koszy na śmieci.

123

Kierunek: miasto przyjazne
czworonogom

Działka przy Łukasińskiego, obręb
070, działka ewidencyjna 11/7
Zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego dla
Wojska Polskiego (bez wjazdu, do pobliskich garaży
potrzeb ogrodzonego wybiegu dla psów
oraz skweru, na którym jest słup
energetyczny).

124

Kierunek: rozbudowa bazy
sportowej dla dzieci

Kaduk

Status projektu

Przyjęty

156 300,00 zł

Przyjęty

Szkoła Podstawowa numer 9 ul.
Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem
Grzegorza Piramowicza 16; obręb
przy Szkole Podstawowej numer 9
1108 działka ewidencyjna 45.

104 505,00 zł

Przyjęty

Przetakówka

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę ze
smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i emisją
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana dwutlenku węgla. Projekt polega na zamontowaniu
Kochanowskiego w Nowym
paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły
Sączu, ul. Szkolna 9, 33-300 Nowy Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego. Panele
Sącz
zamieniają energię słoneczną na użyteczną postać. Są
odnawialnym źródłem energii, przez co ograniczą
zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

66 888,00 zł

Przyjęty

Kierunek: bezpieczny chodnik
126 przy ulicy Majora Henryka
Dobrzańskiego

Dąbrówka

ul. Majora Henryka
Dobrzańskiego; obręb 111,
działka ewidencyjna 104/2

150 313,00 zł

Przyjęty

Słoneczna energia- panele
fotowoltaiczne dla Szkoły
127
Podstawowej nr 21 im. Jana
Pawła II w Nowym Sączu.

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę ze
smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i emisją
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana dwutlenku węgla. Projekt polega na zamontowaniu
Pawła II w Nowym Sączu, ul.
paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły
Wojska Polskiego
Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II. Panele
Sącz
zamieniają energię słoneczną na użyteczną postać. Są
odnawialnym źródłem energii, przez co ograniczą
zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

Słoneczna energia- panele
fotowoltaiczne dla Szkoły
125
Podstawowej nr 3 im. Jana
Kochanowskiego.

Przy ulicy Majora Henryka Dobrzańskiego istnieje
chodnik, ale jest on w opłakanym stanie. Nasza
propozycja do Budżetu Obywatelskiego zakłada
budowę nowego chodnika o szerokości 1,5 metrów i
długości co najmniej 315 metrów.

66 888,00 zł

Uzasadnienie odrzucenia

Odrzucony

Właściciel terenu nie wyraził pisemnej gotowości do współpracy przy realizacji
zadania. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 8 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego

Lp.

Tytuł

Zakup i montaż kontenera
128
sanitarno - szatniowego.

Osiedle

Lokalizacja

Skrócony opis

Poręba Mała

Teren placu sportowo
rekreacyjnego przy ul. Mała
Poręba dz. Nr 188 obr. 115
Dokładna lokalizacja zostanie
ustalona na etapie projektu.

Zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego dla
osób przebywających na placu sportowo rekreacyjnym
28 955,00 zł
w celu załatwienia potrzeb sanitarnych oraz
fizjologicznych.

66 888,00 zł

Odrzucony

74 346,00 zł

Przyjęty

Słoneczna energia- panele
fotowoltaiczne dla oddziału
129
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej.

Wólki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej, ul. Barbackiego
34 A 33-300 Nowy Sącz

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę ze
smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i emisją
dwutlenku węgla. Projekt polega na zamontowaniu
paneli fotowoltaicznych na budynku oddziału Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Panele
zamieniają energię słoneczną na użyteczną postać. Są
odnawialnym źródłem energii, przez co ograniczą
zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

130 Przydworcowe rośnie w siłę

Przydworcowe

Działka nr 113/17 obr. 090 oraz
przy nowym placu zabaw na
Zamenhoffa

Utwardzenie terenów zielonych i montaż urządzenia
na placu Zabaw przy ul. Zamnehoffa.

131

Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Chruślice
Chruślice

132 Promenada nad Żeglarką

133 Osiedle Zawada dla każdego.

Parking w Biegonicach, nowy
134
chodnik przy Węgierskiej.

15/3 obr. 33 przy Łubince, działka
Ogrodzenie terenu i budowa boiska.
miasta

Kwota

Status projektu

Uzasadnienie odrzucenia

Przyjęty

41 945,00 zł

Odrzucony

Wólki

Działka nr 110/3 obr, 76 i dz. 5/2
obr. 88

Wykonanie naprawy nawierzchni drogi wzdłuż
ogródków działkowych nad potokiem Żeglarka wraz z
małą architekturą.

157 890,00 zł

Przyjęty

Zawada

1. Szkoła Podstawowa nr 16 w
Nowym Sączu działka Nr 443/2
obr. 116.
2. Działka Nr 563/54 obr. 116,
(MOSiR Zawada Nowy Sącz,
pomiędzy torem a boiskiem).

Rozbudowa infrastruktury i bazy rozrywkowo sportowej oraz organizacja imprez integracyjnych na
osiedlu Zawada.

235 000,00 zł

Przyjęty

Biegonice

Miejsce postoju dla rodziców i
mieszkańców korzystających z
boiska przy SP 14. Działka Nr 473
obr. 113, chodnik od ul.
Słowackiej.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 przy
200 299,00 zł
ul. Towarowej. Remont chodnika na Węgierskiej.

Przyjęty

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością
miasta. Miasto nie ma tytułu prawnego do wskazanej lokalizacji. Teren w
użytkowaniu wieczystym Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Projekt
niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego
Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów
formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os.
Chruślice. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady
Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza
oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego.

Lp.

Tytuł

Osiedle

Lokalizacja

135

Nowe parkingi i chodnik na
Wólkach

Wólki

dz. 11/5; 12/4, 13/10 w obr. 87.
Chodnik przy ul. Barbackiego –
Nowy parking i chodnik na ulicy Barbackiego.
numery parzyste do ulicy Wolskiej
od piekarni Danek.

Gołąbkowice

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę ze
smogiem i emisją dwutlenku węgla. Projekt polega na
Szkoła Podstawowa nr 20 im.
zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na budynku
Kardynała Stefana Wyszyńskiego z
SP nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Z
66 888,00 zł
Oddziałami Integracyjnymi w
Oddziałami integracyjnymi. Panele zamieniają energię
Nowy Sączu , ul. Nadbrzeżna 77,
słoneczną na użyteczną postać. Są odnawialnym
33-300 Nowy Sącz
źródłem energii, przez co ograniczą zanieczyszczenie
powietrza Nowego Sącza.

Przyjęty

Szujskiego

ul. Podhalańska odcinek między
ulicą Zygmuntowską a ul.
Szujskiego na odcinku między
przedszkolem a ul. Zygmuntowską
działki nr 160/1 i 112/5 w obrębie
089 (po stronie nieparzystej od
numeru 9 do 19).

Przyjęty

Słoneczna energia- panele
fotowoltaiczne dla Szkoły
Podstawowej nr 20 im. Stefana
136
Kardynała Wyszyńskiego Z
Oddziałami integracyjnymi W
Nowym Sączu.

137

Bezpieczny chodnik przy ulicy
Podhalańskiej

Skrócony opis

Kwota

Status projektu

157 890,00 zł

Przyjęty

Remont istniejącego chodnika asfaltowego polegający
na wymianie istniejącej zniszczonej, zagrażającej
73 625,00 zł
bezpieczeństwu nawierzchni chodnika asfaltowego,
wymiany zapadniętego krawężnika oraz uzupełnienie
uszkodzonej nawierzchni asfaltowej wzdłuż krawężnika

Uzasadnienie odrzucenia

Wersja zaktualizowana: 04.09.2020 r.
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