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Prezydent Andrzej Nowakowski i Monika Maron,
dyrektor Wydziału Kultury
i Wspierania Inicjatyw
Społecznych z dziennikarzami lokalnych mediów
podczas konferencji prasowej
poświęconej Budżetowi
Obywatelskiemu Płocka

Szanowni Państwo,
to już dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka. Po raz kolejny
mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły na Płock i tak jak w poprzednich
latach, wykazali się przy tym wielką inwencją i zaangażowaniem.
Do podziału w 2021 roku jest aż 5 650 000 złotych.
W tym wydaniu „MiastO! Żyje” przedstawiamy Państwu wszystkie
projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną
i będą poddane pod głosowanie. Wśród nich jest jedenaście projektów ogólnomiejskich i trzydzieści dziewięć osiedlowych. Propozycje
adresowane do wszystkich grup wiekowych, są bardzo zróżnicowane
i dotyczą wielu sfer naszego życia. Czasami to pomysły na zupełnie
nowe inwestycje, innym razem propozycje modernizacji albo tzw.
„miękkich” projektów.
Dziękuję wszystkim pomysłodawcom za czas i pracę, jaką włożyli
w przygotowanie swoich propozycji. Teraz pora na dokonanie wyboru.
Zapraszam do zapoznania się z projektami, podejmowania decyzji,
a potem do głosowania.
Warto poświęcić chwilę, aby potem móc cieszyć się z efektów naszego
wspólnego działania.

Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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GŁOSUJ

OD 28 WRZEŚNIA DO 11 PAŹDZIERNIKA

DO PODZIAŁU

5 MILIONÓW 650 TYSIĘCY ZŁOTYCH
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Zasady głosowania:
▪ od 28 września do 11 października głosować może każdy
mieszkaniec Płocka, niezależnie od wieku,
▪ można głosować tylko raz, oddając max. 2 głosy: na jeden projekt
z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej,
▪ głosować można tylko raz za pomocą jednej z dostępnych form
głosowania,
▪ głosować można na projekt z dowolnego osiedla.

Formy głosowania:
▪ internetowo
– za pomocą systemu obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka
dostępnego na www.mojemiasto.plock.eu

▪ bezpośrednio
– po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem
PESEL w punkcie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Misjonarskiej 22
(Centrum Organizacji Pozarządowych).
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.
* Osoby uprawnione do głosowania, które nie ukończyły 18 lat muszą
okazać się ważną legitymacją szkolną/dowodem tymczasowym/
paszportem oraz nr PESEL. Osoby mające mniej niż 13 lat muszą też
mieć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu – formularz
dostępny w punktach do głosowania i na stronie www.mojemiasto.
plock.eu.

www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Projekt nr 3
Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków
Ustawienie wież lęgowych dla jerzyków – nieopodal lewej linii
brzegowej Wisły – łączy troskę o dobro zagrożonego wyginięciem
i pożytecznego gatunku ptaka z dobrem mieszkańców. Jerzyki
bardzo aktywnie eliminują ogromną ilość owadów: komarów, jętek
i ochotek, które są uciążliwe dla ludzi w okresie wiosenno-letnim.
Jedna wieża może służyć jako dom dla około 90 par jerzyków,
a jednocześnie ozdobi osiedle swoją konstrukcją świetlną, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.
lokalizacja: lewobrzeżny Płock, Park Mościckiego
szacunkowy koszt projektu: 357 600,00 zł

Projekt nr 9
Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji
Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera
w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu
Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne
Celem projektu jest dostosowanie bazy lokalowej i infrastruktury
SP 14 do potrzeb uczniów. W efekcie w przyszłości powstanie segment edukacji wczesnoszkolnej wraz ze świetlicą, stołówką, salą
gimnastyczną oraz z podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Budowa boiska wielofunkcyjnego dopełni zagospodarowanie
terenu rekreacji wokół szkoły.
lokalizacja: Al. Jachowicza 20
szacunkowy koszt projektu: 442 000,00 zł
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Projekt nr 18
Przebudowa ul. ks. I. Lasockiego
Przebudowa nawierzchni, chodników i zatok postojowych
na ul. Lasockiego – na odcinku ok. 140 metrów od SOSW
nr 2 do ul. Dworcowej.
lokalizacja: ul. ks. I. Lasockiego
szacunkowy koszt projektu: 1 500 000,00 zł

Projekt nr 21
Krok w przyszłość
Projekt obejmuje: zakup monitorów interaktywnych, wyposażenia pracowni elektrycznej, wyposażenia pracowni informatycznej, nowoczesnego sprzętu sportowego, samochodu
osobowo-dostawczego o napędzie elektrycznym, a także
realizację zajęć dodatkowych i zatrudnienie terapeutów.
lokalizacja: III LO, Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, LO im. Władysława Jagiełły, Zespół Szkół Usług
i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
szacunkowy koszt projektu: 1 267 000,00 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 41
Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza
Organizacja pokazów świetlnych na Starym Rynku oraz zamontowanie stałej iluminacji na zabytkowej elewacji Ratusza, która
wyeksponuje ostatnio wyremontowany zabytek.
lokalizacja: pl. Stary Rynek
szacunkowy koszt projektu: 745 000,00 zł

Projekt nr 42
Płock Miasto Bohater – szlakiem płockich barykad
Rok 2020 mieszkańcom Płocka kojarzyć się będzie z 100. rocznicą
obrony miasta przed bolszewikami. Wielu płocczan – od najmłodszych
do najstarszych - z pewnością chętnie uczci i uhonoruje bohaterską
postawę naszych krajan. Projekt ma na celu zainteresowanie mieszkańców wydarzeniem z 1920 r. oraz przekazanie im w przystępny sposób
niezbędnej wiedzy. Zakłada: postawienie tablic informacyjnych w miejscach barykad; stworzenie map/przewodników ułatwiających podróż
szlakiem płockich barykad oraz przybliżających najważniejsze postacie
obrony Płocka; powstanie interaktywnej aplikacji mobilnej oraz strony
internetowej informujących o wydarzeniach z 1920 r.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt projektu: 120 000,00 zł
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Projekt nr 48
Zakup sprzętu ratowniczego
dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Borowiczki, Podolszyce, Trzepowo).
Zakupiony sprzęt będzie używany do ratowania ludzkiego życia
i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych, jak też do zabezpieczania odbywających się w Płocku imprez kulturalnych, sportowych i innych.
lokalizacja: obszar Miasta Płocka
szacunkowy koszt projektu: 471 310,00 zł

Projekt nr 51
Szkoła to podstawa
Na projekt składa się kilka części:
– wyposażenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1
w nowy sprzęt komputerowy – 18 komputerów wraz z pakietem biurowym, dotykową tablicę interaktywną z projektorem – oraz meble;
– modernizacja boisk i urządzeń sportowych w SP 3 przy ul. Królowej Jadwigi;
– stworzenie i wyposażenie nowoczesnej pracowni językowoinformatycznej w SP 12;
– zakup 36 komputerów wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki,
klimatyzatorów, sprzętu nagłaśniającego, 10 ekranów multimedialnych do pracowni oraz doposażenia sali terapii sensorycznej
dla Zespołu Szkół nr 5.
lokalizacja: ZS nr 1, SP nr 3, SP nr 12, ZS nr 5
szacunkowy koszt projektu: 1 118 313,89 zł
www.plock.eu
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Projekt nr 55
Płocki hamak miejski
Pobujać się w hamaku z widokiem na Wisłę – któż by nie chciał?
W ramach projektu 10 ogólnodostępnych hamaków miejskich
zostanie ustawionych na nabrzeżu wiślanym na terenie zielonym
między wiatą restauracyjną a PTTK Morka.
Hamak miejski to wygodne, szerokie siedzisko wykonane z wytrzymałych, połączonych ze sobą poliestrowych pasów, zamontowane
pomiędzy potężnymi słupami ze stali kwasoodpornej. Taki hamak
jest twórczym i estetycznym przetworzeniem sielskiego elementu
przydomowych ogródków. Może być idealnym miejscem do wypoczynku, lektury książek lub korzystania z kąpieli słonecznych.
lokalizacja: Nabrzeże Wiślane im. St. Górnickiego
szacunkowy koszt projektu: 172 000,00 zł

Projekt nr 56
Nadwiślańska strefa relaksu
Projekt zakłada montaż 5 ogólnodostępnych leżanek w miejscu,
z którego rozpościera się zjawiskowy widok na płockie molo oraz
Wisłę – na 1 stopniu skarpy nabrzeża wiślanego, na wysokości molo.
Leżanki to wygodne, szerokie na 2 metry meble miejskie przeznaczone do wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Na każdej
wygodnie wypoczywać mogą 2 dorosłe osoby. Leżanka wykonana
jest z siatki z liny polipropylenowej w kolorze juty, konstrukcja
ze stali kwasoodpornej szlifowanej. Taka konstrukcja gwarantuje
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wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wygodę
i estetyczny wygląd znakomicie wpisujący się w nowoczesny
wygląd płockich Bulwarów Wiślanych.
lokalizacja: Nabrzeże Wiślane im. St. Górnickiego
szacunkowy koszt projektu: 98 500,00 zł

Projekt nr 57
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Osiedle „Miodowa” powstało w latach 60. w dobie niewielkiego zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Rozwój
motoryzacji zwiększył potrzeby. Odpowiednimi miejscami
na utworzenie nowych parkingów są: ul. Słodowa 2
(na skwerku zieleni graniczącym z ul. Miodową i Mościckiego
z wyjazdem od ul. Słodowej); Słodowa 4 (za garażami, z wyjazdem pomiędzy garażami).
lokalizacja: ul. Słodowa 2 i 4
szacunkowy koszt projektu: 1 000 000,00 zł

Opisy projektów zostały zredagowane na podstawie wniosków Pomysłodawców.

www.plock.eu
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PROJEKTY OSIEDLOWE
OSIEDLE BOROWICZKI

Projekt nr 26
Przebudowa boisk przy
Szkole Podstawowej nr 20
im. Władysława
Broniewskiego w Płocku

Budowa wielofunkcyjnych boisk do:
piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki
i koszykówki z 3-torową bieżnią okólną
o długości 140 m oraz modernizacja
bieżni zakończonej rozbiegiem do
skoku w dal. Boiska zostaną wyłożone
nawierzchnią polipropylenową i wyposażone w piłkochwyty, bramki i kosze.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa
nr 20 im. Władysława Broniewskiego
w Płocku, ul. Korczaka 10
szacunkowy koszt projektu:
575 000,00 zł

Projekt nr 49
Szukamy następców
Roberta Lewandowskiego

Prowadzenie nieodpłatnych zajęć ruchowych ukierunkowanych na piłkę nożną
dla 5 i 6-letnich dziewczynek i chłopców.
Treningi będą odbywać się przez 9 miesięcy w wymiarze 3 godziny tygodniowo
(2 x 1,5 godziny).
lokalizacja: ul. Borowicka 23
szacunkowy koszt projektu:
22 696,00 zł
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Projekt nr 54
Rodzinny, wielofunkcyjny
skwer wypoczynku
i rekreacji wraz z remontem
muszli koncertowej

Utworzenie miejsca do wypoczynku
i rekreacji, które będzie integrowało
wszystkie pokolenia mieszkańców.
lokalizacja: teren przy Cukrowni
pomiędzy ulicą Raczkowizna,
rzeką Słupianką i murem Cukrowni
szacunkowy koszt projektu:
420 000,00 zł

OSIEDLE DWORCOWA

Projekt nr 10
Rowerowe ABC
Przebudowa Miasteczka
Ruchu Drogowego
przy Miejskim Przedszkolu
nr 21 w Płocku

Im wcześniej przedszkolaki poznają
zasady bezpiecznego poruszania się po
drodze, tym łatwiej staną się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.
Dlatego potrzebna jest modernizacja istniejącego przy MP 21 Miasteczka Ruchu
Drogowego. Plac zostanie doposażony
w nowy sprzęt m.in. znaki drogowe,
sygnalizatory, rowery, hulajnogi i inne
pojazdy dla dzieci w wieku 3-7 lat.
lokalizacja: ul. Reja 4
szacunkowy koszt projektu:
341 637,00 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE DWORCOWA

Projekt nr 20
Edukacja 2.0

Doposażenie SOSW nr 2 w nowy sprzęt
oraz modernizacja pomieszczeń i terenów zielonych wokół ośrodka. Stworzy
to warunki do optymalnego, wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży niepełnosprawnej poprzez wprowadzanie
alternatywnych form nauczania z wykorzystaniem najnowszych programów
dydaktycznych i myśli technologicznych
oraz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania młodzieży.
lokalizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. ks. I. Lasockiego 14
szacunkowy koszt projektu:
561 314,50 zł

Projekt nr 30
MUKSBUS
– zakup busa
21-osobowego
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Zakup dwudziestojednoosobowego
busa dla SP 21.
lokalizacja: ul. Chopina 62
szacunkowy koszt projektu:
370 000,00 zł

OSIEDLE GÓRY

Projekt nr 7
Chodnik dla Osiedla
Przylesie – Góry

Wykonanie ok. 200 m chodnika prowadzącego do przystanku autobusowego.
lokalizacja: ul. Kutnowska
(działka nr 543/1).
szacunkowy koszt projektu:
53 846,63 zł

OSIEDLE IMIELNICA

Projekt nr 34
Ergonomiczny Plac Zabaw
Dla Dzieci

Stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z wyposażeniem dla najmłodszych i starszych dzieci. Miejsce zostanie ogrodzone i wyłożone bezpieczną
nawierzchnią, pojawią się nasadzenia,
ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
lokalizacja: ul. Harcerska 2
szacunkowy koszt projektu:
570 274,34 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO

Projekt nr 25
Wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny
sprzęt do diagnozy i terapii
dzieci – Platformę Badań
Zmysłów

Zakup urządzeń do przesiewowej diagnozy dzieci i młodzieży oraz wczesnej
profilaktyki uszkodzeń słuchu – Platformy Badań Zmysłów, zawierającej
moduł diagnostyczny i terapeutyczny.
Projekt zwiększy możliwości wczesnej
diagnozy oraz terapii zaburzeń słuchu
i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym.
lokalizacja: Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
ul. Gajcego 7
szacunkowy koszt projektu:
16 900,00 zł

Projekt nr 28
Edu. BOT – Życie robotów
– innowacyjne zajęcia
z informatyki

Projekt zakłada innowacyjne wprowadzenie robotyki na zajęcia edukacyjne
z informatyki w SP 14. Do realizacji celu
niezbędna jest infrastruktura techniczna – doskonale wyposażona pracownia
informatyczna wraz z szeroką gamą
robotów edukacyjnych.
lokalizacja: Al. Jachowicza 20
szacunkowy koszt projektu:
100 994,60 zł
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Projekt nr 50
Rozbudowa integracyjnego
placu zabaw dla dzieci
na terenie Stadionu
Miejskiego im. Bernarda
Szymańskiego

Dalsza modernizacja placu zabaw na
terenie stadionu miejskiego, dzięki
której powstanie przestrzeń do rozwoju
poznawczego, ruchowego i społecznego jego użytkowników oraz do terapii
i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
Podczas zabawy dzieci nauczą się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego
ograniczenia, zdobędą umiejętność
koordynacji i planowania ruchów.
lokalizacja: ul. Sportowa 3
(Stadion Miejski)
szacunkowy koszt projektu:
575 000,00 zł

OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 2
Centrum Doświadczania
Świata Kraina Zmysłów

Utworzenie na terenie MP 33 centrum
doświadczania świata, które będzie
dostosowane do potrzeb dzieci uczęszczających do przedszkola, głównie ze
spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu
powstanie sala i plac doświadczania
świata.
lokalizacja: ul. Padlewskiego 2 (Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. J. Vanier)
szacunkowy koszt projektu:
155 576,86 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 6
Pracownia TOR (Tworzenia
Obrazów Ruchomych)
– warsztaty filmów
animowanych

Stworzenie pracowni do realizacji filmów
animowanych metodą poklatkową przy
użyciu stołów montażowych, lightboxów (stoły podświetlane), aparatów
fotograficznych, komputerów i dedykowanego oprogramowania. Częścią
projektu będą również warsztaty dla
młodzieży w wieku 10 - 15 lat na zrekonstruowanym stole trickowym autorstwa
wybitnego płocczanina, twórcy filmów
awangardowych – Stefana Themersona.
lokalizacja: ul. Jakubowskiego
szacunkowy koszt projektu:
67 700,00 zł

Projekt nr 8
Zostań Mistrzem
– bokserski Płock

Kontynuacja programu darmowych
zajęć z boksu olimpijskiego dla dzieci
i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych
dla osób powyżej 19 roku życia.
lokalizacja: ul. 3 Maja 4
szacunkowy koszt projektu:
25 000,00zł
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Projekt nr 13
Budowa placu zabaw przy
Miejskim Przedszkolu Nr 1
im. Marii Macieszyny

Projekt nr 24
Pawilon terapeutycznodydaktyczny

Celem projektu jest zapewnienie maluchom z przedszkola atrakcyjnego
miejsca rozrywki na świeżym powietrzu.
lokalizacja: ul. Kościuszki 7
szacunkowy koszt projektu:
447 376,40 zł

Budowa pawilonu terapeutyczno-dydaktycznego przeznaczonego do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego
wspomagania, integracji sensorycznej,
dogoterapii, terapii behawioralnej,
arteterapii, psychoedukacji dla dzieci
i młodzieży z osiedla Kolegialna oraz
uczniów SOSW Nr 1.
lokalizacja: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Płocku,
ul. Gradowskiego 24
szacunkowy koszt projektu:
574 999,99 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 35
Nowoczesne laboratoria
komputerowo-muzyczne
i językowe dla uczniów
Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w Płocku

Stworzenie pracowni komputerowej
z oprogramowaniem muzycznym dla
małych i dużych artystów z ogólnokształcącej szkoły muzycznej, a także
nowoczesnego laboratorium językowego podnoszącego jakość kształcenia
języków obcych.
lokalizacja: ul. Kolegialna 23
szacunkowy koszt projektu:
228 325,10 zł

OSIEDLE ŁUKASIEWICZA

Projekt nr 11
Plac zabaw i rekreacji
Gawareckiego 3

Istniejący plac zabaw jest smutny,
zaniedbany oraz niebezpieczny dla
użytkowników. Dzięki projektowi dzieci
i młodzież otrzymają przyjazne i bezpieczne miejsce do zabawy, natomiast
dorośli i seniorzy dobrze wyposażoną
siłownię plenerową.
lokalizacja: ul. Gawareckiego 3
szacunkowy koszt projektu:
572 300,00 zł
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Projekt nr 22
„Być jak Albert Einstein”
– nowoczesna pracownia
fizyczna w szkole XXI w.

Wyposażenie pracowni fizycznej w III LO
w pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do nauczania tego przedmiotu, m.in. zestaw pokazowy do mechaniki,
do ćwiczeń w obwodach szeregowych
i równoległych, zestaw demonstracyjny
do płynów i gazów, do modelowania pól
magnetycznych. Nauczanie fizyki metodą badawczą przynosi najlepsze efekty.
lokalizacja: III LO, ul. Łukasiewicza 11
szacunkowy koszt projektu:
131 600,00 zł

Projekt nr 33
Upamiętnienie na Placu
Celebry Papieskiej 1
historycznej wizyty
Papieża Polaka w Płocku
w 1991 roku

W 2021 roku minie 30 lat od wizyty św.
Jana Pawła II w Płocku, co było jednym
z najważniejszych wydarzeń w historii
miasta. Miejsce spotkania z wiernymi
zostało już skromnie oznaczone, proponowana jest bogatsza i okazalsza artystycznie formuła. Głównym elementem
będzie rzeźba, nawiązująca do ołtarza
z 1991 roku, przedstawiająca Jezusa
Miłosiernego, która będzie widoczna
dla wjeżdżających do Płocka. Uzupełni
ją kiosk multimedialny, zawierający
informacje o mieście i wizycie papieża.
lokalizacja: Plac Celebry Papieskiej 1
szacunkowy koszt projektu:
270 000,00 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE MIĘDZYTORZE

Projekt nr 59
Mural
„Radość bycia Seniorem”

Projekt obejmuje przygotowanie i realizację wielkoformatowej grafiki – muralu
przy ul. Otolińskiej 6. Ożywi to miejscowy pejzaż.
lokalizacja: ul. Otolińska 6 (Centrum
Aktywności Seniora)
szacunkowy koszt projektu:
25 400,00 zł

OSIEDLE MIODOWA

Projekt nr 4
Zakup samochodu
osobowo-dostawczego
dla Zespołu Szkół
Budowlanych Nr 1
w Płocku

Nowy elektryczny samochód osobowo-dostawczy ułatwi uczniom Budowlanki udział w dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, konkursach, zawodach
sportowych oraz zewnętrznych szkoleniach zawodowych. Realizacja projektu
stworzy też możliwość podejmowania
kolejnych inicjatyw na rzecz mieszkańców osiedla.
lokalizacja: Płock, ul. Prezydenta
Ignacego Mościckiego 4
szacunkowy koszt projektu:
370 000,00 zł
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Projekt nr 38
„Osiedle Miodowa
Ratuje Życie”
– rozbudowa sieci AED,
baza do nauki pierwszej
pomocy dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej
nr 17 i III LO, kursy i eventy
– pierwsza pomoc

Projekt obejmuje rozbudowę sieci defibrylatorów AED na osiedlu Miodowa:
umieszczenie sprzętu w SP 17, III LO
i pływalni Kobylanka. Ponadto doposażenie bazy symulacyjnej dla uczniów SP
17 oraz III LO (zakup fantomów do nauki
pierwszej pomocy i AED treningowego),
edukację z zakresu pierwszej pomocy
dla uczniów i nauczycieli SP 17 oraz
mieszkańców osiedla.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 17
im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 18,
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Dąbrowskiej ul. I. Łukasiewicza.
szacunkowy koszt projektu: 44 250,00 zł

OSIEDLE PODOLSZYCE POŁUDNIE

Projekt nr 5
Podpórki rowerowe
dla osiedla
Podolszyce Południe

Projekt zakłada umiejscowienie kilkunastu podpórek rowerowych przy
wybranych przejazdach rowerowych,
które ułatwiają cyklistom oczekiwanie na
przejazd. Podpórki umożliwią rowerzystom zatrzymanie się bez konieczności
zsiadania z roweru dzięki temu, że mają
podnóżek i poręcz, o które można się
oprzeć.
lokalizacja: Podolszyce Południe,
al. Jana Pawła II
szacunkowy koszt projektu:
50 000,00 zł

www.plock.eu
23

OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC

Projekt nr 12
Walka z hałasem w SP 23

Modernizacja budynku SP 23 polegająca na montażu specjalistycznych płyt
akustycznych, które poprawią akustykę
pomieszczeń.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii
Krajowej, ul. Walecznych 20
szacunkowy koszt projektu:
330 000,00 zł

Projekt nr 14
Plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 37

Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych
podopiecznych przedszkola oraz mieszkańców osiedla. Projekt promuje aktywny i zdrowy styl życia, umożliwi mieszkańcom Podolszyc Północ atrakcyjne
spędzenie wolnego czasu z dziećmi.
lokalizacja: ul. Hubalczyków 5
szacunkowy koszt projektu:
575 000,00 zł
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Projekt nr 16
Bus dla Zespołu Szkół nr 5
w Płocku

Zakup 9-osobowego elektrycznego busa
dla ZS nr 5, który będzie wykorzystywany
do przewozu uczniów i ich opiekunów
na konkursy, turnieje, zawody sportowe,
imprezy plenerowe itd. Bus ułatwi dalsze
rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,
a uczące się w szkole dzieci z niepełnoprawnościami będą integrować się ze
środowiskiem lokalnym i rówieśnikami.
lokalizacja: ul. Kutrzeby 2a
szacunkowy koszt projektu:
370 000,00 zł

Projekt nr 36
Klimatyzacja dla Żłobka
Miejskiego Nr 2 w Płocku

Zakup, dostawa i montaż w Żłobku
Miejskim nr 2 klimatyzacji. Pozwoli to
na komfortową pracę z najmłodszymi
dziećmi, ponieważ obecnie temperatura w upalne dni w salach osiąga ponad
32 stopnie Celsjusza.
lokalizacja: ul. gen. F. Kleeberga 3
szacunkowy koszt projektu:
101 940,00 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC

Projekt nr 44
Tor NINJA OCR,
SKATE JUMPBOX
– Centrum Sportów
Ekstremalnych – etap 4

Tor ninja OCR jest wielofunkcyjnym
torem treningowym, umożliwiającym
przygotowanie do pokonywania biegów
z przeszkodami jak Runmageddon, Spartan Race, Barbarian Race, Comandos.
Skate jumbox to profesjonalny tor do
skoków i jazdy na rolkach, hulajnogach,
deskorolkach i rowerach, który pozwala
na naukę powietrznych ewolucji w kontrolowany i bezpieczny sposób.
lokalizacja: skate park
w Parku Północnym
szacunkowy koszt projektu:
574 469,53 zł

OSIEDLE PRADOLINA WISŁY

Projekt nr 46
Rozbudowa placu zabaw
– wyposażenie świetlicy

Rozbudowa istniejącego placu zabaw
o dodatkowe urządzenia siłowe, zabawki
dla dzieci, utworzenie sektora seniora
oraz wyposażenie nowo powstającej
świetlicy.
lokalizacja: ul. Tokarska 29 (dz. nr 212)
szacunkowy koszt projektu:
416 000,00 zł
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OSIEDLE SKARPA

Projekt nr 27
Cztery łapy

Zagospodarowanie terenu zielonego
na osiedlu Skarpa za blokiem przy
ul. Na Skarpie 18 poprzez stworzenie
miejsca przyjaznego i bezpiecznego
dla psów oraz dla ich właścicieli.
lokalizacja: teren zielony za blokiem
ul. Na Skarpie 18
szacunkowy koszt projektu:
190 480,75 zł

Projekt nr 37
Park wodny na Sobótce

Utworzenie na płockiej Sobótce parku
wodnego wyposażonego w pompowane urządzenia – przeszkody, platformy,
ścianki – pozwalające na niezapomnianą zabawę w środowisku wodnym oraz
kształtujące motorykę, równowagę
i koordynację ruchową. Po sezonie
(czerwiec-wrzesień) część urządzeń
może zostać przeniesiona na pływalnię
i być atrakcją w pozostałych miesiącach.
lokalizacja: Sobótka (czerwiec – wrzesień), pływalnia Podolanka (możliwość
montażu wybranych elementów
w pozostałych miesiącach)
szacunkowy koszt projektu:
575 000,00 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE STARE MIASTO

Projekt nr 39
Montaż oświetlenia
przy ścieżce biegowej
nad Sobótką

Projekt zakłada montaż oświetlenia przy
ścieżce biegowej na terenie Sobótki (od
strony Wisły – odcinek 1600 m – około
42 latarnie), co poprawi bezpieczeństwo i zwiększy dostępność terenu
w ciągu doby, pozwoli cieszyć się pięknem Wzgórza Tumskiego i nabrzeża
wiślanego.
lokalizacja: ścieżka biegowa
nad Sobótką (nieoświetlony odcinek
ok. 1600 m)
szacunkowy koszt projektu:
430 000,00 zł

Projekt nr 47
Plac Zabaw oraz Flow Park

Projekt zakłada budowę placu zabaw
oraz Flow Parku na osiedlu Stare Miasto.
lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego
szacunkowy koszt projektu:
575 000,00 zł
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OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Projekt nr 58
Wymiana i modernizacja
sprzętu komputerowego
oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej
nr 16 w Płocku

Projekt zakłada zakup 25 kompletnych
zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym, pakietem biurowym
i programem antywirusowym, serwera
obsługującego wszystkie komputery
oraz modernizację starej sieci teleinformatycznej w SP 16.
lokalizacja: SP nr 16,
ul. Piasta Kołodzieja 7
szacunkowy koszt projektu: 89 000 zł

OSIEDLE WINIARY

Projekt nr 23
Siłownia pod chmurką

Budowa ogólnodostępnej i całorocznej
siłowni zewnętrznej przy ul. Traktowej,
wyposażonej w 3 zestawy siłowe, czyli
6 różnych urządzeń siłowych (twister,
stepper, narty biegówki, wahadło, biegacz-piechur, orbitrek).
lokalizacja: ul. Traktowa
szacunkowy koszt projektu:
28 700,00 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE WYSZOGRODZKA

Projekt nr 1
Słoneczna Szkoła

Poprawa warunków edukacyjno-rehabilitacyjnych poprzez doposażenie
SP nr 24 w dodatkowe pomoce multimedialne i sprzęt do terapii, kamery i system
kontroli dostępu. Wspomoże to rozwój
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
oraz ich kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych.
lokalizacja: ul. Słoneczna 65
(Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24)
szacunkowy koszt projektu:
300 800,00 zł

Projekt nr 29
Modernizacja parkingu
ul. Zaścianek

Modernizacja nawierzchni istniejącego parkingu pomiędzy ul. Zaścianek
a al. Piłsudskiego wraz z wykonaniem
jego odwodnienia.
lokalizacja: ul. Zaścianek
szacunkowy koszt projektu:
490 000,00 zł
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Projekt nr 32
Droga pieszo-rowerowa
w ul. Górnej
od Rzecznej do Dolnej

Wybudowanie drogi pieszo-rowerowej
w jarze ul. Górnej – w śladzie istniejącej drogi nieutwardzonej pomiędzy
ul. Rzeczną a Dolną. Droga pieszo-rowerowa usprawni dojście do SP 12 i 24 oraz
kościoła św. Józefa.
lokalizacja: ul. Górna
szacunkowy koszt projektu:
31 850,00 zł

Opisy projektów zostały zredagowane na podstawie wniosków Pomysłodawców.

www.plock.eu
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Wyniki głosowania
Obliczanie wyniku Budżetu Obywatelskiego Płocka polega na:

▪ projekty ogólnomiejskie
– zsumowaniu głosów oddanych na projekty.
Wygrywają te, które uzyskały największą liczbę głosów,
nie mniej niż 100, do wyczerpania puli środków – 2,2 mln zł

▪ projekty osiedlowe
– utworzeniu dwóch list rankingowych
a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym głosów
uzyskanych przez projekt do liczby mieszkańców osiedla,
wyliczanym zgodnie ze wzorem:
liczba zdobytych głosów
x 100 %
liczba mieszkańców danego osiedla
b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych
na projekt.
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Do realizacji zostaną wybrane projekty, które jednocześnie spełnią
kilka warunków: uzyskają co najmniej 50 głosów, będą miały najlepszy wynik w ramach poszczególnych list i zmieszczą się w puli
środków, przeznaczonych na daną listę (czyli do 1 mln 725 tys. zł
na każdą, łącznie na obie listy do 3 mln 450 tys. zł).
Wyboru projektów dokonuje się najpierw z listy pierwszej, do wyczerpania puli środków, następnie z listy drugiej do wyczerpania
puli środków, z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych z listy
pierwszej.

Za nieważny uznaje się głos oddany:
▪ w sposób uniemożliwiający identyfikację wybranych projektów,
▪ na nieoryginalnym (tzn. powielonym) formularzu do głosowania,
▪ na więcej niż jeden projekt z listy ogólnomiejskiej
lub więcej niż jeden projekt z listy osiedlowej,
▪ oddany za pomocą kilku form głosowania (w przypadku
oddania głosu za pomocą kilku form, podczas weryfikacji
liczy się tylko i wyłącznie pierwszy głos),
▪ oddany przed lub po terminie,
▪ przez osobę niezamieszkałą w Płocku.

WYNIKI GŁOSOWANIA
ZOSTANĄ OGŁOSZONE

DO 23 PAŹDZIERNIKA
www.plock.eu
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