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Prezydent Płocka Andrzej
Nowakowski przekazuje
samochód na potrzeby
społeczności Zespołu Szkół
Usług i Przedsiębiorczości.
Projekt BOP zrealizowany
w ubiegłym roku.

Szanowni Państwo!
Wszystkim nam zależy, aby Płock był najlepszym miejscem do życia.
Samorząd realizuje przedsięwzięcia, które pozwalają zaspokajać
potrzeby mieszkańców i dają impuls do rozwoju miasta. Jednym
z narzędzi pozwalający poznać oczekiwania płocczan jest Budżet
Obywatelski Płocka. W tym roku odbywa się już jego dziesiąta edycja.
Dotychczas wykonaliśmy blisko sto pomysłów płocczan. Na realizację dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka mamy prawie
5,5 mln zł – ponad 2 mln zł na projekty ogólnomiejskie i blisko 3,3 mln zł
na osiedlowe.
Wybierać będziemy spośród dziesięciu projektów ogólnomiejskich
i czterdziestu osiedlowych. W tym numerze MiastO! Żyje przedstawiamy wszystkie propozycje przygotowane przez wnioskodawców,
które pozytywnie przeszły weryfikację formalno-prawną. Znajdą też
Państwo informacje o terminach, zasadach oraz formach głosowania.
Dziękuję wszystkim pomysłodawcom za zaangażowanie w przygotowanie wniosków, a Państwa zapraszam do zapoznania się z propozycjami i głosowania.

Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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GŁOSUJ

OD 6 DO 19 WRZEŚNIA

DO PODZIAŁU

5.459.266,80 ZŁOTYCH
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Zasady głosowania:
▪ 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 8:00 – 17:30
– w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 15:00
* 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.

Wyniki głosowania poznamy do 30 września.
www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 5
Przyszłość zdrowo bezpiecznie ekologicznie
Montaż progów płytowych oraz oznakowanie przejść dla
pieszych aktywnymi znakami D-6 z lampami LED, które
poprawią bezpieczeństwo dzieci w drodze do Przedszkola nr 19. Dodatkowo wymienione zostanie ogrodzenie
wokół placówki, wykonane miejsca parkingowe i chodnik przy ul. Miodowej oraz posadzone drzewa i krzewy,
zamontowane budki lęgowe dla ptaków oraz hotele
i domki dla pszczół.
lokalizacja: Osiedla Skarpa i Miodowa
szacunkowy koszt: 1 535 589 zł
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Projekt nr 7
Przebudowa ul. ks. I. Lasockiego w Płocku
Przebudowa 140-metrowego odcinka ul. Lasockiego – od SOSW
nr 2 do ul. Dworcowej – wraz z chodnikami, zatoczkami parkingowymi, zjazdami, oświetleniem ulicznym oraz wykonaniem przyłączy
wraz z wpustami deszczowymi.
lokalizacja: ul. ks. I. Lasockiego
szacunkowy koszt: 1 445 000 zł

Projekt nr 9
Automatyczna toaleta miejska
na terenie rekreacyjnym wokół Zalewu Sobótka
Zainstalowanie estetycznej automatycznej toalety miejskiej na terenie rekreacyjnym nad Zalewem Sobótka, wyposażonej w panel
sterujący i system płatniczy do płatności gotówkowych i bezgotówkowych.
lokalizacja: Tereny rekreacyjne wokół zalewu Sobótka
szacunkowy koszt: 392 850 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 15
Kompleks sportowy przy SP 23
Stworzenie kompleksu sportowego złożonego z bieżni, skoczni
w dal, ścianki wspinaczkowej, ścianki do odbić piłki oraz dwóch
boisk street ball. Skorzystają z niego uczniowie szkoły oraz dzieci
z pobliskiej świetlicy środowiskowej.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Walecznych 20
szacunkowy koszt: 915 000 zł

Projekt nr 31
Lotne patrole jerzyków na płockich osiedlach
Ustawienie trzech dwuramiennych wież lęgowych dla jerzyków.
W każdej wieży zmieści się ok. 90 domków dla tych pożytecznych
ptaków. Wieże zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne,
które zasilą listwy świetlne LED, elektroniczny wabik oraz kamery
monitoringu.
lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi, Łukasiewicza, Al. Kobylińskiego
szacunkowy koszt: 372 600 zł
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Projekt nr 33
Wszechstronni razem
Projekt obejmuje:
– przebudowę boiska przy III LO wraz z wymianą nawierzchni
i zakupem podstawowego sprzętu sportowego,
– wyposażenie pracowni komputerowych w „Elektryku”
w sprzęt IT, m.in. 32 komputery z oprogramowaniem,
– zakup monitorów interaktywnych dla Jagiellonki oraz ZSUiP,
– zakup sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, realizację zajęć
dodatkowych i zatrudnienie terapeutów w SOSW nr 2,
– modernizację pracowni komputerowych w SP 21,
– kupno 21-osobowego busa dla zawodników grup dziecięcych i młodzieżowych Wisły Płock,
– działania oraz kampanie proekologiczne i prozdrowotne.
lokalizacja: III LO, Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, LO im. Jagiełły, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,
Szkoła Podstawowa nr 21, Wisła Płock S.A., miejskie instytucje
kultury
szacunkowy koszt: 2 089 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 37
Aleja platanowa dla Płocka
– zasadźmy 100 platanów
na 100-lecie obrony Płocka
wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego
Posadzenie 100 platanów klonolistnych w pasie zieleni
al. Piłsudskiego oraz ul. Wyszogrodzkiej dla upamiętnienia
100. rocznicy odznaczenia Płocka przez Marszałka Józefa
Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Dodatkowo zakup 100
worków do nawadniania kropelkowego nowo posadzonych drzew.
lokalizacja: al. Piłsudskiego i ul. Wyszogrodzka
szacunkowy koszt: 252 792 zł
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Projekt nr 40
Piesza edukacyjno-dydaktyczna ścieżka historyczna
Wykonanie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej na trasie spacerowej
wzdłuż Wisły oraz Zalewu Sobótka poświęconej historii Płocka.
Na ścieżce znajdzie się 10 tablic, które przedstawią istotne
wydarzenia związane z miastem.
lokalizacja: Trasa spacerowa wzdłuż rzeki Wisły
szacunkowy koszt: 39 500 zł

Projekt nr 45
Zajęcia z przyszłością
Modernizacja pracowni informatycznej w ZST „Siedemdziesiątka”
oraz zakup do niej 5 monitorów interaktywnych. W ZS nr 5 sześć
pracowni przedmiotowych zostanie doposażonych w nowoczesne
ekrany multimedialne oraz sprzęt nagłaśniający.
lokalizacja: Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. Kilińskiego 4;
Zespół Szkół nr 5, ul. generała Tadeusza Kutrzeby 2a
szacunkowy koszt: 163 350 zł

www.plock.eu
11

Projekt nr 67
Konserwacja i iluminacja
muru miejskiego Kazimierza Wielkiego w Płocku
Konserwacja muru miejskiego z czasów Kazimierza
Wielkiego oraz uporządkowanie terenu wokół. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie, aby również
po zmroku mur był widoczny i przyciągał zwiedzających
oraz tablica informacyjna zawierającej pełną historię
zabytku.
lokalizacja: ul. Kwiatka, działka nr ew. 1410
szacunkowy koszt: 555 000 zł

Opisy projektów zostały zredagowane na podstawie wniosków Pomysłodawców.
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PROJEKTY OSIEDLOWE
OSIEDLE DWORCOWA

Projekt nr 28
Sport i edukacja

Zakup wyposażenia siłowni dla SP 21,
a dla SOSW nr 2 – specjalistycznych pomocy edukacyjnych do pracowni m.in.
piekarniczej, fryzjerskiej, ogrodniczej,
kucharskiej oraz do internatu, sprzętu
nagłaśniającego i sportowego.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
szacunkowy koszt: 531 342,07 zł

Projekt nr 34
Rowerowe ABC przebudowa miasteczka ruchu
drogowego

Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na terenie MP 21, m.in. wymiana
nawierzchni, doposażenie w nowy
sprzęt: znaki drogowe, stojaki, sygnalizatory, rowery dla dzieci w wieku
3-7 lat. Dzięki temu powstanie przyjazne
dzieciom miejsce nauki przepisów ruchu drogowego i spotkań, zachęcające
do aktywności fizycznej.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 21,
ul. Reja 4,
szacunkowy koszt: 268 117,24 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO

Projekt nr 13
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

Projekt nr 63
Budowa placu zabaw
dla dzieci w wieku 6-7 lat

Dostosowanie bazy lokalowej i infrastruktury szkoły do potrzeb uczniów.
W efekcie w przyszłości powstanie segment edukacji wczesnoszkolnej wraz ze
świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną
oraz podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Budowa boiska dopełni
zaś zagospodarowanie terenu wokół
szkoły.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20
szacunkowy koszt: 401 000 zł

Budowa placu zabaw przy MP 11, wyposażonego w urządzenia przystosowane
dla dzieci w wieku 6-7 lat, ustawione na
bezpiecznej nawierzchni.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 11,
ul. Bielska 26/1
szacunkowy koszt: 154 820 zł
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OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 3
Pływanie korekcyjne
dla dzieci

Organizacja nieodpłatnych zajęć
z pływania korekcyjnego dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia odbywałyby się
2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dla 2 grup: nieumiejącej
i umiejącej pływać.
lokalizacja: Pływalnia Jagiellonka
szacunkowy koszt: 59 900 zł

Projekt nr 14
Centrum
doświadczania świata

Utworzenie Centrum Doświadczania
Świata „Kraina Zmysłów” dla dzieci
uczęszczających do Przedszkola nr 33,
głównie ze spektrum autyzmu oraz
z innymi niepełnosprawnościami.
Powstanie sala ze specjalistycznym
sprzętem oraz plac zabaw z urządzeniami wspomagającymi motorykę i ścieżką
sensoryczną.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi nr 33
im. J. Vanier, ul. Padlewskiego 2
szacunkowy koszt: 230 000 zł

www.plock.eu
15

OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 30
Pływaj jak syrena

Nieodpłatne zajęcia z syreningu, czyli
pływania i nurkowania w syrenim ogonie, przeznaczone dla potrafiących pływać kobiet w wieku 6+. Zajęcia dla 120
osób w 3 grupach wiekowych: dzieci,
nastolatki, mamy z córkami.
lokalizacja: Pływalnia Miejska „Jagiellonka”
szacunkowy koszt: 36 322,45 zł

Projekt nr 35
Zostań mistrzem
– Bokserski Płock

Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego
dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat
oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla
osób powyżej 19 roku życia.
lokalizacja: Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4
szacunkowy koszt: 24 600 zł

16

Projekt nr 49
Informatyka dla muzyka
– projekt pracowni komputerowo-muzycznej

Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej do nauki informatyki i przedmiotów artystycznych dla uczniów szkoły wraz oprogramowaniem muzycznym
oraz peryferiami.
lokalizacja: Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I i II stopnia, ul. Kolegialna 23
szacunkowy koszt: 78 489,60 zł

Projekt nr 62
Trenujmy razem,
zdrowie najważniejsze

Stworzenie siłowni zewnętrznej na
części boiska szkolnego oraz adaptacja
świetlicy szkolnej na nowoczesną strefę
relaksu dla młodzieży z Jagiellonki oraz
mieszkańców osiedla.
lokalizacja: Liceum Ogólnokształcące
im. Wł. Jagiełły, ul. 3 Maja 4
szacunkowy koszt: 380 274 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 66
Modernizacja boisk
na terenie Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego
w Płocku

Kompleksowa modernizacja wielofunkcyjnych boisk sportowych do: piłki nożnej i ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz
rozbiegu i skoczni w dal; montaż nowego oświetlenia i pokrycie nawierzchnią
polipropylenową terenu siłowni pod
chmurką.
lokalizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Antolka Gradowskiego 24
szacunkowy koszt: 530 000 zł

OSIEDLE ŁUKASIEWICZA

Projekt nr 1
Nowoczesne boiska sportowe na Wielkiej Płycie
– modernizacja boisk
i urządzeń sportowych
przy Szkole Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego w Płocku
oraz ich oświetlenie
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Modernizacja boisk i urządzeń sportowych na terenie szkoły oraz ich oświetlenie. Wokół boisk staną nowe ławki oraz
stojaki na rowery.
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego, ul. Królowej Jadwigi 4
szacunkowy koszt: 440 073 zł

OSIEDLE MIĘDZYTORZE

Projekt nr 59
Psi uśmiech
– osiedlowy park
dla psów osiedle
Międzytorze

Zagospodarowanie terenu zielonego
w pobliżu sklepu meblowego na Międzytorzu poprzez stworzenie wybiegu
dla psów – miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla czworonogów oraz ich
opiekunów.
lokalizacja: ul. Braci Jeziorowskich
szacunkowy koszt: 197 506 zł

Projekt nr 68
Międzypokoleniowe
łącze cyfrowe
– jestem online

Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej: zakup 18 komputerów
z pakietem biurowym oraz programem
antywirusowym, tablicy interaktywnej
z projektorem. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty komputerowe
dla mieszkańców osiedla prowadzone
przez uczniów i nauczycieli szkoły.
lokalizacja: Zespół Szkół nr 1, ul. Faustyna Piaska 5
szacunkowy koszt: 150 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE MIODOWA

Projekt nr 23
Zaprośmy jerzyki
na osiedle Miodowa –
pożegnajmy komary
i meszki

Budowa dwuramiennej wieży lęgowej
dla jerzyków z ok. 90 domkami. Wieża
będzie wyposażona w panele fotowoltaiczne zasilające listwy świetlne LED,
elektroniczny wabik oraz kamery monitoringu.
lokalizacja: ul. Miodowa, dz. nr 694/68
szacunkowy koszt: 139 000 zł

Projekt nr 27
Festyn międzypokoleniowy
„Postaw na rodzinę”

Organizacja festynu międzypokoleniowego na terenie MP 10 w terminie czerwiec – wrzesień 2022 r. Uczestnicy skorzystają z animacji tanecznych, zabaw
sportowych i zespołowych, warsztatów
baniek mydlanych. Dzieci będą bawić się
na dmuchanych zjeżdżalniach, malować
twarze lub robić pamiątkowe zdjęcie
w fotobudce. Czekać będą również
smaczne przekąski i napoje.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 10,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a
szacunkowy koszt: 13 640 zł
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Projekt nr 61
Eksperymentuj
na świeżym powietrzu

Utworzenie na zielonym terenie wokół
przedszkola edukacyjnego placu zabaw
składającego się z 14 interaktywnych
i certyfikowanych urządzeń: koła optycznego z korbką, ksylofonu, panelu muzycznego, zegara słonecznego, koparki
do piasku, eko-kuchni i eko-memory.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 14,
ul. Miodowa 8/1
szacunkowy koszt: 165 297,83 zł

Projekt nr 65
Remont Filii Bibliotecznej
nr 13 Książnicy Płockiej

Wyremontowanie siedziby biblioteki –
wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
wszystkich instalacji oraz posadzek.
Placówka stanie się przyjazna dla osób
z niepełnosprawnościami oraz dla mieszkańców w różnym wieku.
lokalizacja: Filia nr 13 Książnicy Płockiej,
ul. Dobrzyńska 2a
szacunkowy koszt: 182 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE PODOLSZYCE POŁUDNIE

Projekt nr 38
Wyposażenie Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
w Płocku w interaktywne,
wielkoformatowe
monitory dotykowe
wraz z laptopami

Projekt nr 48
Jeże i nietoperze w lasku
brzozowym na Podolszycach Południe

Zakup – na potrzeby uczniów SP 22 –
20 monitorów dotykowych o przekątnej 75 cali wraz z laptopami służącymi
do ich obsługi.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 22,
ul. Czwartaków 6
szacunkowy koszt: 250 000 zł

Utworzenie w lasku brzozowym ostoi
dla jeży, nietoperzy oraz pozostałych
małych zwierząt dziko żyjących w mieście. Umieszczenie tablicy edukacyjnej
podnoszącej świadomość ekologiczną
osób korzystających z parku.
lokalizacja: Park Miejski na Podolszycach Południe
szacunkowy koszt: 5 200 zł
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OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC

Projekt nr 10
Walka z hałasem
– adaptacja akustyczna
pomieszczeń SP 23

Modernizacja akustyczna budynku
szkoły polegająca na montażu specjalistycznych płyt poprawiających akustykę
pomieszczeń.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii
Krajowej, ul. Walecznych 20
szacunkowy koszt: 530 000 zł

Projekt nr 53
Skate jumpbox
i tor ninja OCR

Rozbudowa istniejącego już nowoczesnego kompleksu sportowego w Parku
Północnym o kolejne strefy do uprawiania aktywności fizycznej i rekreacji
ruchowej.
lokalizacja: Skatepark w Parku Północnym
szacunkowy koszt: 541 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC

Projekt nr 60
Klimatyzacja dla Żłobka
Miejskiego nr 2 w Płocku

Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji do
Żłobka Miejskiego nr 2 w celu poprawy
komfortu pracy z najmłodszymi dziećmi.
lokalizacja: Żłobek Miejski nr 2,
ul. Kleeberga 3
szacunkowy koszt: 114 500 zł

Projekt nr 64
Plac zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 37

Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla podopiecznych
przedszkola oraz mieszkańców osiedla,
na którym aktywnie spędzą wolny czas.
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 37,
ul. Hubalczyków 5
szacunkowy koszt: 540 000 zł
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Projekt nr 69
Stacja Żyzna
– rozbudowa Systemu
Roweru Miejskiego
o stację przy ulicy Żyznej

Budowa nowej stacji roweru miejskiego przy ulicy Żyznej w pobliżu nowo
powstałej pętli autobusowej linii 15 i 18.
lokalizacja: ul. Żyzna, dz. nr 70
szacunkowy koszt: 150 000 zł

OSIEDLE RADZIWIE

Projekt nr 8
Przebudowa, modernizacja i doposażenie
placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 5
im. Wł. Broniewskiego
w Płocku

Przebudowa i modernizacja placu zabaw
przy szkole poprzez zakup wielofunkcyjnych urządzeń do zabawy, z których
będą korzystać uczniowie, a po zajęciach
wszystkie dzieci.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 5
im. Wł. Broniewskiego, ul. Krakówka 4
szacunkowy koszt: 545 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE SKARPA

Projekt nr 6
Zacisze plac integracyjny
dla seniorów

Utworzenie placu do integracji dla
osób starszych, młodzieży i dzieci,
składającego się z: siłowni zewnętrznej;
ogrodzonego placu zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową;
części edukacyjnej ze stołami do gry
w szachy/warcaby/chińczyka. Zostaną
też wykonane nasadzenia drzew i roślin
oraz ustawione hamaki miejskie.
lokalizacja: działka nr 143/3 przy zbiegu
ulicy Gałczyńskiego i Słowackiego
szacunkowy koszt: 540 000 zł

Projekt nr 17
Chatka morsów
– infrastruktura
nad Sobótką
dla morsujących

Postawienie zadaszonej, częściowo ażurowej wiaty z ławkami, aby osoby morsujące mogły zostawić swoje rzeczy oraz
przebierać się niezależnie od warunków
atmosferycznych. Obok altany stanie
betonowy miejski grill i kosz na odpady.
lokalizacja: nad Sobótką – zachodnie
kąpielisko
szacunkowy koszt: 35 000 zł
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OSIEDLE STARE MIASTO

Projekt nr 25
Montaż oświetlenia
przy ścieżce biegowej
nad Sobótką

Montaż ok. 42 latarni przy ścieżce biegowej na Sobótce na odcinku 1600 m,
co poprawi bezpieczeństwo i zwiększy
dostępność terenu w ciągu całej doby.
lokalizacja: ścieżka biegowa nad
Sobótką
szacunkowy koszt: 450 000 zł

Projekt nr 46
Zielona Starówka

Wprowadzenie w obrębie Starego Miasta dodatkowej nasady zieleni wysokiej
w specjalistycznych donicach modułowych.
lokalizacja: ul. Grodzka, Plac 13 Straconych, Stary Rynek
szacunkowy koszt: 538 683 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Projekt nr 26
Park kieszonkowy różane
Tysiąclecia wśród drzew

Utworzenie parku kieszonkowego na
terenie między Al. Kobylińskiego, al. Nowaka i SP 6, w którym będą dominowały
polskie drzewa i róże, nawiązując do
tradycji Płocka – „miasta róż”. Znajdą się
w nim też nowe latarnie, kosze na śmieci,
stojak na rowery, karmniki i poidełka dla
ptaków oraz różne ławki: tradycyjne,
z zadaszeniem, dla matek karmiących
z przewijakiem.
lokalizacja: pomiędzy al. Nowaka
a Al. Kobylińskiego, dz. nr 832
szacunkowy koszt: 537 000 zł

Projekt nr 70
Cyfrowa pracownia językowa

Utworzenie nowoczesnej, specjalistycznej pracowni językowej w SP 16, dzięki
której zwiększy się efektywność nauczania języków obcych.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 16
im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7
szacunkowy koszt: 80 789 zł
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OSIEDLE WINIARY

Projekt nr 22
Zaprośmy jerzyki
na osiedle Winiary
– pożegnajmy komary
i meszki

Budowa dwuramiennej wieży lęgowej
dla jerzyków, która zmieści ok. 90 domków dla ptaków. Wieża zostanie wyposażona w panele fotowoltaiczne zasilające
listwy świetlne LED, elektroniczny wabik
oraz kamery monitoringu.
lokalizacja: pomiędzy ul. Dobrzyńską
i PCK, dz. nr 416/3
szacunkowy koszt: 139 000 zł

Projekt nr 50
Ekologiczny park
kieszonkowy
przy ul. Traktowej

Stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy
tej części miasta będą mogli odpocząć
i spędzić swój wolny czas.
lokalizacja: ul. Traktowa, dz. nr 490
szacunkowy koszt: 49 000 zł

OSIEDLE WYSZOGRODZKA

Projekt nr 11
Park miejski
Grabówka – Ośnicka etap 1

Zaprojektowanie parku na terenie
po byłej strzelnicy wojskowej.
lokalizacja: ul. Grabówka – Ośnicka
szacunkowy koszt: 82 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE WYSZOGRODZKA

Projekt nr 12
Remont zabytkowej
Rogatki Warszawskiej

Remont drugiej zabytkowej Rogatki
Warszawskiej powstałej w latach 18161818. Prace obejmują naprawę: dachu,
elewacji, instalacji elektrycznej, tynków, podłóg, stolarki okiennej, drzwi
oraz modernizację/wymianę instalacji
grzewczej.
lokalizacja: al. Kilińskiego 6A
szacunkowy koszt: 434 850 zł

Projekt nr 16
Zielony zakątek z siłownią
pod brzozami

Utworzenie siłowni plenerowej przy
SP 12 wyposażonej m.in. w: orbitrek, prasę nożną, wioślarza, wyciąg, krzesełko,
surfera, drabinki. Teren pokryty zostanie miękką, bezpieczną nawierzchnią,
a w pobliżu umieszczone 2 ławki oraz
posadzone krzewy i drzewa.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 12,
ul. Brzozowa 3
szacunkowy koszt: 118 045 zł
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Projekt nr 20
Pomóżmy płockim
orłanom rozwinąć
skrzydła

Budowa woliery dla pary bielików
olbrzymich mieszkających w płockim
zoo. Dzięki wielkometrażowej budowli,
ptaki będą miały optymalne warunki,
by móc rozwinąć skrzydła, a może nawet
dochować się potomstwa.
lokalizacja: teren Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego
szacunkowy koszt: 447 933,72 zł

Projekt nr 36
Zazieleniamy ul. Górną
w Płocku nasadzenia
drzew i krzewów

Posadzenie kilkudziesięciu drzew w formie zielonego ekranu wzdłuż ulicy Górnej wraz z założeniem osłon chroniących
drzewa przed uszkodzeniem podczas
koszenia trawy oraz nasadzenie krzewów ozdobnych, np. róż okrywowych.
lokalizacja: ul. Górna
szacunkowy koszt: 100 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE WYSZOGRODZKA

Projekt nr 39
Słoneczna szkoła

Doposażenie SP 24 w dodatkowe pomoce multimedialne i sprzęt do terapii, a także zabezpieczenie placówki
w kamery oraz systemy kontroli dostępu.
Stworzone warunki pomogą w rozwoju
kompetencji społecznych, komunikacyjnych u dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, ul. Słoneczna 65
szacunkowy koszt: 68 400 zł

Opisy projektów zostały zredagowane na podstawie wniosków Pomysłodawców.
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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 – 2 183 706,72 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.

www.plock.eu
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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 1 637 780,04 zł na
każdą, łącznie na obie listy do 3 275 560,08 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.

Nieważny są głosy oddane:
▪ 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
POZNAMY

DO 30 WRZEŚNIA
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