
Wyniki głosowania i lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2019 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski 2019 

 

Wyniki głosowania 

Numer 

projektu 

Dane 

wnioskodawcy 

Tytuł zadania Streszczenie wniosku Szacowany 

koszt 

Liczba 

uzyskanych 

głosów 

8 Swietłana 

Karczewska - 

Lipowicz 

TU jest moje miejsce, TU 

jest mój drugi dom 

Dostarczenie usług kulturalnych dla mieszkańców miasta, które będą 

satysfakcjonowały współmieszkańców poprzez organizację 

i przeprowadzenie przedsięwzięcia "Sentymentalna Podróż 

z Harmonią przez 15 lat". Zakup sprzętu scenicznego, pełne 

wyposażenie sali chórowej. 

50 000,00 zł 

979 

3 Waldemar 

Kołcun 

Wypożyczalnia łyżworolek 

dla mieszkańców 

Tomaszowa Lubelskiego 

przy torze wrotkarskim 

Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Miasta 

Tomaszów Lubelski do uprawiania jazdy szybkiej na wrotkach. 

Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby non profit przy torze 

wrotkarskim na terenie OSiR. 

50 000,00 zł 

786 

7 Janina 

Krawczyk 

Seniorzy mieszkańcom 

miasta 

Organizacja czasu wolnego i integracja społeczeństwa lokalnego 

poprzez organizację szeregu imprez kulturalnych połączonych 

z profilaktyką raka piersi. 

20 400,00 zł 

487 

5 Bartłomiej 

Drabik 

Dofinansowanie działalności 

koncertowej i edukacyjnej 

Orkiestry Dętej OSP 

w Tomaszowie Lubelskim 

Organizowanie licznych koncertów i warsztatów muzycznych dla 

mieszkańców miasta, które będą całkowicie bezpłatne 

i ogólnodostępne. Kultywowanie tradycji orkiestry dętej wśród 

społeczności miejskiej. 

50 000,00 zł 

461 

4 Agata 

Zakrzewska 

Tomaszowskie smaki Utworzenie pracowni kulinarnej w Tomaszowskim Domu Kultury 

oraz organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców 

Tomaszowa Lubelskiego w Parku Miejskim przez Koło Gospodyń 

Miejskich "Lejdis" 

50 000,00 zł 

418 

9 Magdalena 

Kuczyńska 

Akademia piłkarska malucha 

w Tomaszowie Lubelskim 

Realizacja zajęć z piłki nożnej dla dzieci w wieku przedszkolnym 

z terenu Tomaszowa Lubelskiego. 

50 000,00 zł 

371 

2 Józef Mazur Zagospodarowanie terenu 

placu zabaw na os. Południe  

ul. Al. Południowa 

Montaż urządzeń dla dzieci i dorosłych, rekultywacja terenu wokół 

placu zabaw z wyposażeniem w ławki, kosze na śmieci, nasadzenie 

drzew, krzewów. 

50 000,00 zł 

158 

1 Wojciech 

Ulański 

Miasto przyjazne pszczołom 

i innym owadom 

pożytecznym 

Utworzenie na terenie miasta miejsca przyjaznego pszczołom. 

Zasadzenie drzew i krzewów, usytuowanie tablic informacyjnych, 

oraz pasieki edukacyjnej. Stworzenie oferty edukacyjnej dla 

przedszkoli i szkół na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 

50 000,00 zł 

130 

6 Małgorzata 

Kendziera 

Remont parkingu przy 

ul. Papieża Jana Pawła II 

Remont parkingu dla postoju samochodów osobowych poprzez 

wymianę istniejącej nawierzchni. 

50 000,00 zł 

82 



 

 

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego 2019. 

 

Numer 

projektu 

Dane 

wnioskodawcy 

Tytuł zadania Streszczenie wniosku Szacowany 

koszt 

Liczba 

uzyskanych 

głosów 

8 Swietłana 

Karczewska - 

Lipowicz 

TU jest moje miejsce, TU jest 

mój drugi dom 

Dostarczenie usług kulturalnych dla mieszkańców miasta, 

które będą satysfakcjonowały współmieszkańców poprzez 

organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia 

"Sentymentalna Podróż z Harmonią przez 15 lat". Zakup 

sprzętu scenicznego, pełne wyposażenie sali chórowej. 

50 000,00 zł 

979 

3 Waldemar Kołcun Wypożyczalnia łyżworolek 

dla mieszkańców Tomaszowa 

Lubelskiego przy torze 

wrotkarskim 

Stworzenie wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Miasta 

Tomaszów Lubelski do uprawiania jazdy szybkiej na 

wrotkach. Wypożyczalnia w okresie letnim działałaby non 

profit przy torze wrotkarskim na terenie OSiR. 

50 000,00 zł 

786 

7 Janina Krawczyk Seniorzy mieszkańcom miasta Organizacja czasu wolnego i integracja społeczeństwa 

lokalnego poprzez organizację szeregu imprez kulturalnych 

połączonych z profilaktyką raka piersi. 

20 400,00 zł 

487 

5 Bartłomiej Drabik Dofinansowanie działalności 

koncertowej i edukacyjnej 

Orkiestry Dętej OSP 

w Tomaszowie Lubelskim 

Organizowanie licznych koncertów i warsztatów muzycznych 

dla mieszkańców miasta, które będą całkowicie bezpłatne 

i ogólnodostępne. Kultywowanie tradycji orkiestry dętej 

wśród społeczności miejskiej. 

50 000,00 zł 

461 

 

Wszystkim, którzy oddali głos na wybrany projekt dziękujemy za zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój Miasta. 


