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Z Budżetu Obywatelskiego
Płocka budujemy
m.in. obiekty sportowe

Szanowni Państwo!
Szósty raz poznaliśmy Państwa pomysły na nasze miasto w ramach Budżetu
Obywatelskiego Płocka. Cieszę się, że licznie skorzystali Państwo z tej możliwości, ponieważ przedstawione projekty są ciekawe i wartościowe.
Teraz wspólnie - w głosowaniu jawnym i powszechnym - zdecydujemy, które
z nich zostaną zrealizowane. Czas na wybór mamy od 18 września do 1 października. Dokładne informacje o zasadach głosowania i sposobie obliczania
wyników znajdziemy w tym wydaniu MiastO! Żyje.
Zamieściliśmy w nim opisy wszystkich projektów, spośród których możemy
wybierać. W tym roku to 22 projekty ogólnomiejskie oraz 36 projektów osiedlowych. Mam nadzieję, że nasza publikacja będzie pomocna w podjęciu
decyzji. Dodam, że opisy projektów zredagowaliśmy na podstawie informacji
przedstawionych przez Pomysłodawców.
O tym, że warto wziąć udział w głosowaniu i zdecydować o podziale 5 milionów złotych najlepiej przekonać się spacerując po naszym mieście. Do tej pory
zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów, które wybrali Państwo w poprzednich
edycjach BOP. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy oddaliśmy do użytku
boisko i plac zabaw przy SP 15, siłownię pod chmurką przy Gimnazjum nr 4
i na osiedlu Imielnica, ścieżkę zdrowia przy Gimnazjum nr 5, toaletę w Parku
Północnym, chodniki wzdłuż ul. Sierpeckiej, parking na Międzytorzy. Odbywają
się też seanse kina letniego na Starym Rynku oraz zajęcia bokserskie dla młodzieży, a „Dzieci Płocka” od wiosny cieszą się z nowego samochodu.
Zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi tegorocznymi propozycjami,
zajrzenia na stronę mojemiasto.plock.eu i udziału w głosowaniu.
Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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MASZ 16 LAT I WIĘCEJ, JESTEŚ ZAMELDOWANY W PŁOCKU?
ZDECYDUJ O PODZIALE 5 MILIONÓW ZŁOTYCH I WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
W 6. EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

PAMIĘTA J, TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE!
GŁOSOWANIE TRWA OD 18 WRZEŚNIA DO 1 PAŹDZIERNIKA

Zasady głosowania:
▪ głosować może każdy mieszkaniec Płocka zameldowany na pobyt
stały lub czasowy na terenie miasta, który najpóźniej do ostatniego
dnia głosowania, czyli do 1 października, ukończy 16 lat,
▪ lista osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy sporządzona
została zgodnie ze stanem na dzień 11 września 2017 r.,
▪ można zagłosować tylko raz, oddając maksymalnie dwa głosy: na jeden
projekt z listy ogólnomiejskiej i na jeden projekt z listy osiedlowej,
▪ można zagłosować tylko raz za pomocą jednej z dostępnych form
głosowania, w przypadku oddania głosu za pomocą kilku form podczas weryfikacji liczy się tylko i wyłącznie pierwszy głos,
▪ można głosować w dowolnym punkcie na terenie Płocka,
niezależnie od miejsca zamieszkania,
▪ głosować można na każdy projekt z dowolnego osiedla,
niezależnie od miejsca zameldowania.
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Można wybierać spośród trzech form głosowania:
▪ internetowo
po zalogowaniu na stronie
mojemiasto.plock.eu,
gdzie należy podać niezbędne dane.

▪ smsem
wysyłając wiadomość tekstową na numer 886 786 379, zawierającą prefix
głosowania „BOP”, numer PESEL głosującego, jego imię i nazwisko oraz
numery wybranych projektów (jednego ogólnomiejskiego i jednego
osiedlowego). Wszystkie elementy muszą być oddzielone kropką.
Wzór smsa:
BOP.PESEL.imię i nazwisko.numer projektu.numer projektu
Przykładowy sms:
BOP.86082003050.Adam Nowak.13.56
Koszt wysłania wiadomości sms określa taryfa operatora.

▪ osobiście
po okazaniu dokumentu tożsamości (lub szkolnej legitymacji w przypadku osób
niepełnoletnich) ze zdjęciem i numerem PESEL w punktach do głosowania.

W trakcie głosowania będą funkcjonowały:
>>

STAŁE PUNKTY

– czynne przez cały czas głosowania
▪ w ratuszu w Zespole Komunikacji Społecznej
(Wydział Promocji i Informacji, Oddział Informacji Miejskiej)
przy pl. Stary Rynek 1 (pok. 221 A)
Punkt będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek-środa 7.30-15.30,
czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

www.plock.eu
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▪ w Urzędzie Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6
Punkt będzie działał od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek 8-17
▪ w Punkcie Obsługi Mieszkańca „Miodowa”
na tzw. dołku przy ul. Miodowej 8
Punkt czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 9-16.30

>>

INNE PUNKTY

– czynne w wybrane dni w godz. 9-18:
▪ 23 września (SOBOTA)
Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1
CH Atrium Mosty, ul. Tysiąclecia 2a
▪ 24 września (NIEDZIELA)
Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Ciechomicka 68 (os. Ciechomice)
▪ 30 września (SOBOTA)
Sklep MILA, ul. Kolejowa 41 (os. Radziwie)
▪ 1 października (NIEDZIELA)
Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144
Galeria Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127

>>

DODATKOWY PUNKT

– czynny tylko 21 września (CZWARTEK)
podczas Święta Dyni – ogródek jordanowski
przy al. Kilińskiego – godz. 17-19.
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Projekt nr 7
Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Płocka
Program wsparcia leczenia niepłodności dla par formalnych i nieformalnych, które mieszkają w Płocku. Będzie realizowany przez dwa lata,
przy czym para może ubiegać się o wsparcie raz w roku. Dofinansowanie
in vitro wyniesie do 5 tys. zł (do 75% kosztów leczenia).
Lokalizacja: Płock
Szacunkowy koszt realizacji: 300 000 zł

Projekt nr 11
Zakup statku ratowniczego
niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom Płocka
Zakres projektu obejmuje zakup jednej specjalistycznej łodzi ratunkowej typu RIB wraz z wyposażeniem i przyczepą transportową. Przyczyni
się to do podniesienia efektywności działań płockiego WOPR zarówno
w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych, jak i ratowania zdrowia oraz życia ludzkiego.
Lokalizacja: rzeka Wisła
Szacunkowy koszt realizacji: 399 500 zł

www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 14
Remont drogi
Remont drogi pomiędzy ul. Dworcową i Otolińską, polegający
na wymianie nawierzchni wraz z remontem kanalizacji deszczowej.
Stan przejazdu jest zły, a korzysta z niego wiele osób, m.in. mieszkańcy okolicznych bloków, uczniowie Zespołu Szkół nr 2, użytkownicy
orlika, garaży oraz lokali użytkowych. Również mieszkańcy innych
osiedli jeżdżą tędy, aby uniknąć korków na ul. Chopina.
Lokalizacja: droga pomiędzy ul. Dworcową i Otolińską, działka
nr 614/47
Szacunkowy koszt realizacji: 2 mln zł

Projekt nr 18
Innowacyjne miejsca parkingowe dla jednośladów
z systemem antykradzieżowym oraz zamykanym
pojemnikiem na ekwipunek
Dzięki projektowi w Płocku powstaną motoparkingi, czyli miejsca
dedykowane użytkownikom jednośladów ze specjalnymi udogodnieniami.
Innowacyjnym elementem rozwiązania jest możliwość bezpiecznego
pozostawienia w specjalnych skrzynkach plecaka, kurtki, kasku czy
innego ekwipunku kierowcy i pasażera. Motocykl będzie też można
zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą łańcucha przeplecionego
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przez koło i mocowanego do szafki (zamkniecie blokadą tarczy hamulcowej disclockiem).
Lokalizacja: różne ulice na terenie Płocka
Szacunkowy koszt realizacji: 308 203 zł

Projekt nr 23
Stop zanieczyszczeniu Płocka! Zazieleńmy miasto!
Projekt polega na zazielenieniu miasta poprzez nasadzenie około
1 000 drzew w centrum miasta i najbardziej uczęszczanych punktach
osiedli, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN, co doprowadzi do neutralizacji zanieczyszczeń powietrza.
Sadzone powinny być gatunki drzew niskopylących i dobrze adaptujących się w warunkach miejskich, jak klon polny, klon pospolity, dąb
błotny, jesion, lipa srebrzysta, jarząb, kasztanowiec.
Lokalizacja: całe miasto
Szacunkowy koszt realizacji: 1,2 mln zł

Projekt nr 31
Remont i rozbudowa placu zabaw na stadionie miejskim
Projekt służy zarówno najmłodszym mieszkańcom, jak i całym rodzinom. Dzieci zyskają dodatkowe atrakcyjne miejsce do zabawy,
w którym będą mogły ćwiczyć swoje ciało oraz rozwijać umiejętności społeczne.

www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt dotyczy niewyremontowanej części placu zabaw, która
wymaga wymiany urządzeń i nawierzchni na syntetyczną bądź
poliuretanową. Zostaną tu ustawione nowe zabawki wyposażone
w różnorodne elementy edukacyjne, panele manipulacyjne, dzięki
którym dzieci będą rozwijać zdolności manualne, wyobraźnię oraz
stymulować rozwój umiejętności poznawczych.
Lokalizacja: stadion miejski przy ul. Sportowej
Szacunkowy koszt realizacji: 244 800 zł

Projekt nr 35
Mamy mamom
Projekt skierowany jest do obecnych i przyszłych mam. Ma połączyć
mamy-specjalistki i mamy, które dopiero debiutują w tej roli, aby
były dla siebie wsparciem.
Program będzie realizowany w trzech obszarach:
▪ okołoporodowej opieki psychologicznej dla mam w formie grupowych spotkań z psychologiem,
▪ pogotowia laktacyjnego – dyżur telefoniczny Certyfikowanego
Doradcy Laktacyjnego dwa razy w tygodniu oraz spotkania
grupowe,
▪ grupa wsparcia - Klub MAMY MAMOM – spotkania z różnymi
specjalistami od dwóch do czterech razy w miesiącu.
Lokalizacja: Płock
Szacunkowy koszt realizacji: 33 000 zł
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Projekt nr 37
Infrastruktura i bezpieczeństwo
Celem projektu jest utworzenie miejsc parkingowych w rejonie
ul. Jaśminowej 3 i 5, a co za tym idzie, ułatwienie codziennej egzystencji mieszkańców tej części osiedla Miodowa. Projekt zakłada
też remont chodników i doświetlenie terenu czterema lampami.
Lokalizacja: plac pomiędzy ul. Jaśminową 3 a Jaśminową 5
Szacunkowy koszt realizacji: 444 500 zł

Projekt nr 40
Mobilna oświata
Zakup 3 samochodów osobowych dla młodzieży z płockich szkół
zwiększy szanse edukacyjne uczniów oraz umożliwi indywidualizację pracy z nimi poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, wyjazdowych oraz konkursach.
Samochody, przeznaczone do przewozu 9 osób, trafią do uczniów:
LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, Zespołu Szkół nr 3 oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Będą mogły
je wypożyczać inne placówki oświatowe z Płocka.
Lokalizacja: Płock
Szacunkowy koszt realizacji: 480 000 zł
www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 42
Przystań cumownicza
– stanica klubu motorowodnego Borowia
Pomysł zakłada wykonanie cumowiska na około 80 łodzi motorowożaglowych u zbiegu ujścia rzek Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły (627
km jej biegu). Zostaną wybudowane trzy pomosty pływające oraz
doprowadzona energia elektryczna do oświetlenia terenu. Zapewniony zostanie dostęp do toalet typu TOITOI oraz parking na około 30
samochodów osobowych.
Utworzenie przystani cumowniczej przyczyni się do zagospodarowania
atrakcyjnego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczkach i
wykorzystania walorów przyrodniczych sąsiadujących terenów, które
należą do obszaru NATURA 2000 - Dolina Środkowej Wisły.
Lokalizacja: Borowiczki
Szacunkowy koszt realizacji: 823 714,89 zł

Projekt nr 43
Płocki Dom Działkowca – dotacja celowa
Budowa parterowego budynku przystosowanego do potrzeb
płockich działkowców. Powstanie w nim Płocki Dom Działkowca,
czyli miejsce służące integracji środowiska działkowców, organizacji
eventów, spotkań, szkoleń i innych wydarzeń. Przed budynkiem
powstanie parking oraz teren zielony umożliwiający organizowanie
imprez na świeżym powietrzu.
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Miejsce to mogłyby wykorzystywać również inne grupy, np. Rada
Mieszkańców Osiedla Winiary, seniorzy i inne organizacje.
Lokalizacja: wskazana przez Urząd Miasta Płocka po uzgodnieniu
z pomysłodawcą
Szacunkowy koszt realizacji: do 2 mln zł

Projekt nr 48
Psia kość – miejskie centrum psiej rekreacji
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Zalewie
Sobótka poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla
właścicieli psów oraz samych czworonogów, czyli wybiegu dla psów.
Wybieg będzie czynny całą dobę przez cały tydzień, tak aby dostęp
do niego miała każda osoba ze swoim czworonogiem, bez względu
na jego rasę i wielkość.
Zostanie ogrodzony z każdej strony, a wejść na niego będzie można
przez dwie śluzy na przeciwległych krańcach terenu. Znajdą się tu
ławki dla właścicieli, ujęcie wody, śmietniczki, wiata chroniąca przed
deszczem oraz przeszkody i narzędzia ułatwiające tresurę psów.
Lokalizacja: Zalew Sobótka
Szacunkowy koszt realizacji: 180 000 zł

www.plock.eu
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PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Projekt nr 56
Aleja Płockich Gwiazd Sportu
Dzięki Alei Płockich Gwiazd Sportu zostanie pokazana bogata historia płockiego sportu i uhonorowani zasłużeni dla sportu ludzie
pochodzący z Płocka. Będzie przypominać obecnym i przyszłym
pokoleniom postacie wielkich - a jakże często niesłusznie zapomnianych - mistrzów i ich szkoleniowców.
Lokalizacja Alei nie jest przypadkowa. Powstanie w centrum najważniejszych płockich wydarzeń sportowych, nieopodal Orlen Areny
oraz stadionu piłkarskiego Wisły Płock.
Lokalizacja: pl. Celebry Papieskiej
Szacunkowy koszt realizacji: 265 000 zł

Projekt nr 58
Łódź ósemka dla płockich wioślarzy
Zakup wyczynowej łodzi wioślarskiej - ósemki dla płockich wioślarzy - oraz ośmiu wioseł.
Ósemka jest największą ze wszystkich łodzi wyczynowych i jest
również najdroższa. Koszt jej zakupu przekracza możliwości Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Chociaż płoccy wioślarze wiele
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razy wygrywali w tej konkurencji, najczęściej robili to na łodziach
pożyczonych od Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich lub
od dealerów sprzętu wioślarskiego.
Zakup nowej łodzi zwiększy szanse płockich wioślarzy w rywalizacji z innymi osadami, które posiadają najlepszy sprzęt. Będzie też
wspaniałym prezentem dla wioślarzy z PTW na jubileusz 135-lecia
działalności organizacji.
Lokalizacja: Płockie Towarzystwo Wioślarskie
Szacunkowy koszt realizacji: 276 000 zł

Projekt nr 60
Budowa boiska do gry w piłkę ręczną
przy Zespole Szkół nr 2
W ramach projektu będzie wybudowane boisko do gry w piłkę ręczną
przy Zespole Szkół nr 2, które będzie dostosowany również do gry
w badmintona i inne gry zespołowe. W szkole mieści się Akademia
Piłki Ręcznej. Jej ideą jest popularyzacja piłki ręcznej oraz wychowanie
dzieci i młodzieży poprzez sport i kulturę fizyczną. Brak boiska na
powietrzu znacznie ogranicza możliwość realizacji tej misji.
Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji, a po
godz. 15 oraz w weekendy będzie dostępny dla wszystkich płocczan.
Lokalizacja: ul. Chopina 62
Szacunkowy koszt realizacji: 729 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 61
AED i ty – to reakcja społeczeństwa ratuje życie
Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach,
w których umieszczone zostanę defibrylatory. Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z wykorzystaniem zewnętrznego
defibrylatora AED dla płocczan.
Celem projektu jest zwiększenie szans na przeżycie osób, u których
dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnieni działania łańcucha przeżycia tj. zakup AED i podnoszenie świadomości
oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO.
Lokalizacja: Centrum Aktywności Seniora; aleja Roguckiego (przy planowanej toalecie miejskiej); nadbrzeże wiślane – budynek socjalny przy
Zalewie Sobótka; Zespół Szkół nr 2; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2; siedziba Straży Miejskiej – mobilne AED, Stadion Miejski
im. Bernarda Szymańskiego; Park Północny, budynek toalety miejskiej
przy pl. Nowy Rynek
Szacunkowy koszt realizacji: 125 700 zł

Projekt nr 62
Infrastruktura rowerowa dla Płocka
Realizacja projektu poprawi komfort jazdy rowerem i przyczyni się
do rozwoju turystyki rowerowej w Płocku. Zakłada zakup i montaż: 16 wiat rowerowych (każda na co najmniej 20 jednośladów),
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10 samoobsługowych darmowych stacji naprawy rowerów, które zostaną ustawione przy najbardziej uczęszczanych ścieżkach
rowerowych oraz 4 podpór dla rowerzystów na newralgicznych
skrzyżowaniach.
Lokalizacja wiat rowerowych: teren Płockich szkół średnich lub
ich bliskie sąsiedztwo (12 szt.), Sobótka (1szt.), Miejski Stadion im.
Bernarda Szymańskiego, Stare Miasto (1szt.), ogród zoologiczny
(1szt.)
Szacunkowy koszt realizacji: 454 000 zł

Projekt nr 65
Happy dog park
Projekt zakłada budowę placu zabaw i tresury dla psów w pobliżu kąpieliska miejskiego Sobótka - między jeziorem a alejkami
dla spacerowiczów.
Na ogrodzonym terenie znajdą się tory z przeszkodami, obręcze,
równoważnie, kładki, płotki, tuby, platformy itd. Plac będzie zawierał
elementy przeznaczone do sportowego i charakterologicznego rozwoju
czworonoga, a przede wszystkim będzie to miejsce treningu, rekreacji
i aktywnego wypoczynku dla płocczan i ich pupili.
Lokalizacja: ul. Rybaki, w pobliży Zalewu Sobótka
Szacunkowy koszt realizacji: 110 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 66
Płock Electronic League
Turniej gier komputerowych o zasięgu ogólnokrajowym z najlepszymi drużynami oraz zawodnikami z Polski.Targi elektroniczne,
prelekcje, spotkanie z youtuberami oraz strefy free to play, wirtualnej rzeczywistość, gier retro i inne.
Lokalizacja: Orlen Arena, pl. Celebry Papieskiej
Szacunkowy koszt realizacji: 500 000 zł

Projekt nr 67
Płock Gaming Party
Płock Gaming Party to turniej oraz targi gier elektronicznych. Turniej
gier komputerowych będzie miał zasięg ogólnokrajowy, wezmą
w nim udział najlepsze drużyny oraz zawodnicy z Polski. Targi będą
połączone z prelekcjami i spotkaniami z youtuberami. Powstanie
strefa free to play, wirtualnej rzeczywistości, gier retro itd.
Lokalizacja: hala Orlen Arena, pl. Celebry Papieskiej
Szacunkowy koszt realizacji: 89 555 zł

Projekt nr 68
Bezdomność rodzi się w domach
Projekt ma na celu pokrycie kosztów chipowania psów oraz sterylizacji zwierząt właścicielskich (psów i kotów) dla mieszkańców
Płocka. Miasto pokryje w pełni koszty zabiegu sterylizacji/kastracji
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oraz działań około zabiegowych (środek przeciwbólowy, zdjęcie
szwów).
Realizacja tego pomysłu pozwoli na zmniejszenie problemu niechcianych zwierząt oraz na szybkie ustalenie właściciela zwierząt
odłowionych, a w dłuższej perspektywie przyniesie oszczędności
finansowe z tytułu wydatków na bezdomne zwierzęta.
Lokalizacja: Płock
Szacunkowy koszt realizacji: 101 000 zł

Projekt nr 70
Centrum Sportów Ekstremalnych
– Etap trzeci
Budowa kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte
w koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ
w pobliżu górki saneczkowej.
Pierwszy i drugi etap budowy Centrum Sportów Ekstremalnych to
budowa toru typu pumptrack, toru płaskiego (w budowie) oraz Flow
Parku (w fazie projektowania). Etap III zakłada rozbudowę połowy
terenu objętego koncepcją wokół torów i flow parku. Wykonanie
kolejnych obiektów pozwoli na rozszerzenie funkcjonalności terenu
i połączy poszczególne strefy.
Lokalizacja: Podolszyce Północ, działki 293/49, 293/187, 2906/150
obręb 1
Szacunkowy koszt realizacji: 1 977 840 zł

www.plock.eu
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PROJEKTY OSIEDLOWE
OSIEDLE BOROWICZKI

Projekt nr 55
Plac zabaw z siłownią
pod chmurką
Teren rekreacyjno-sportowy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób
niepełnosprawnych. Zostanie wyposażony w sprzęt terenowy dla dzieci

w różnym wieku, również dzieci niepełnosprawnych oraz urządzenia do ćwiczeń
fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów,
ławeczki i stojak na rowery. Teren będzie
wyłożony bezpieczną nawierzchnią.
Lokalizacja: ul. Borowicka w pobliżu
stadionu
Szacunkowy koszt realizacji:
495 000 zł

OSIEDLE DWORCOWA

Projekt nr 24
Przyjazna szkoła
Projekt ma na celu utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w jak najlepszym stanie oraz
zabezpieczenie środków na zorganizowanie zajęć dodatkowych dla podopiecznych placówki.

i pomieszczeniach administracyjnych,
doposażenie siłowni i zakup sceny, dzięki
której poszerzy się działalność artystyczna
ośrodka, a także poprawią się warunki
podczas integracji jego wychowanków
z mieszkańcami i uczniami innych szkół.
Ponadto w ramach projektu będą organizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Dokończony będzie też remont elewacji budynku.
Lokalizacja: ul. Lasockiego 14

Zakłada m.in. wymianę oświetlenia
w sali gimnastycznej, salach lekcyjnych
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Szacunkowy koszt realizacji: 482 320 zł

Projekt nr 25
Wieże lęgowe
dla jerzyków

Projekt ten łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach,
a objętego ścisłą ochroną, gatunku ptaka z troską o dobro mieszkańców. Jerzyki
bardzo aktywnie eliminują owady (komary, ochotki, jętki), które są uciążliwe
w okresie wiosenno-letnim.
Tylko jedna wieża może służyć jako dom
dla około 90 par jerzyków w okresie lęgowym, natomiast całorocznie ozdobi miasto swoją konstrukcją świetlną, zwiększając przy okazji komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców spacerujących po osiedlu.
Lokalizacja: teren osiedla
Szacunkowy koszt realizacji:
250 920 zł

Projekt nr 51
Psi uśmiech
– osiedlowy wybieg
dla psów

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Dworcowa, za
sklepem Jysk wzdłuż torów kolejowych
poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla
ich właścicieli, czyli wybiegu dla psów.
Dzięki realizacji pomysł osiedle stanie
się miejscem przyjaznym psom i ich
właścicielom.
Lokalizacja: teren za sklepem Jysk
wzdłuż torów kolejowych przy dworcu
PKP
Szacunkowy koszt realizacji:
125 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 63

czeń z zakresu resuscytacji krążeniowo
-oddechowej (RKO) z wykorzystaniem
zewnętrznego defibrylatora AED dla
mieszkańców osiedla.

AED i ty
– to reakcja
społeczeństwa
ratuje życie

Zakup i montaż zewnętrznych defibrylatorów AED wraz z szafkami/torbą
oraz przeszkolenie osób przebywających
w budynkach, w których umieszczone
zostanę AED.
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń, prelekcji, pokazów i ćwi-

Celem projektu jest zwiększenie szans
na przeżycie osób, u których dojdzie
do nagłego zatrzymania krążenia poprzez uzupełnienie działania łańcucha
przeżycia, tj. poprzez zakup AED i podnoszenie świadomości oraz umiejętności ludzi w zakresie RKO.
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2 (boisko
„Orlik”); Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2; Kościół św. Stanisława
Kostki; Straż Miejska (mobilne AED).
Szacunkowy koszt realizacji: 59 300 zł

OSIEDLE IMIELNICA

Projekt nr 26
Budowa łącznika
pomiędzy ulicą Lokalną
a północnym sięgaczem
ulicy Kątowej
wraz z brakującą
infrastrukturą
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Budowa łącznika pomiędzy ul. Lokalną
a północnym sięgaczem ul. Kątowej wraz
z brakującą infrastrukturą i oświetleniem
ulicznym.
Lokalizacja: pomiędzy ul. Lokalną,
a Kątową
Szacunkowy koszt realizacji:
404 100 zł

OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO

Projekt nr 15
Modernizacja
placu zabaw
Na osiedlu istnieje plac zabaw, który
jest ogrodzony, natomiast podłoże pod zabawkami jest wykonane
z piasku i trawy. Zachodzi obawa,
że w piasku mogą znajdować się

Projekt nr 21
Modernizacja boisk
wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej
z oddziałami integracyjnymi nr 11 w Płocku
Przy szkole znajdują się dwa boiska
wielofunkcyjne. Korzysta z nich 450
uczniów w ramach wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć sportowych.
Po lekcjach boiska są dostępne dla dzieci i młodzieży z osiedla. Jedno z boisk

niebezpieczne ostre przedmioty jak
szkło oraz bakterie, dlatego należy
wymienić piasek na poliuretan. Montaż
takiego podłoża zapewni bezpieczeństwo i łatwiejsze utrzymanie czystości
na placu zabaw.
Lokalizacja: ul. Obrońców
Westerplatte
Szacunkowy koszt realizacji:
108 000 zł

przeznaczone jest do piłki ręcznej i mini
piłki nożnej, drugie do piłki koszykowej/
piłki siatkowej oraz badmintona.
Projekt zakłada wymianę obecnej nawierzchni akrylowej na sztuczną trawę
wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz nawierzchnię poliuretanową
(boisko do koszykówki). W ramach
prac należy wymienić również bramki
do piłki ręcznej, tablice do piłki koszykowej i jeden z piłkochwytów.
Lokalizacja: ul. Kochanowskiego 11
Szacunkowy koszt realizacji:
336 099 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 28
Budowa placu zabaw
na terenie stadionu
miejskiego w Płocku
– etap II

Dokończenie modernizacji placu zabaw na stadionie miejskim. W 2015 r.
w ramach budżetu obywatelskiego
wybudowano nowe urządzenia, wykonano kolorową nawierzchnię. W ramach
nowego zagospodarowania usunięte
zostaną przestarzałe urządzenia i żwir,
a w ich miejsce wykonane będzie bezpieczne, kolorowe miejsce zabaw dla
maluchów.
Dla aktywnych rodziców przewiduje się
montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych.
Dla całych rodzin powstaną miejsca piknikowe do wspólnego spędzania czasu.
Lokalizacja: Stadion Miejski im. B.
Szymańskiego
Szacunkowy koszt realizacji:
451 000 zł

Projekt nr 34
Bokserski Płock
– darmowe zajęcia
z boksu olimpijskiego

Darmowe zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne z boksu olimpijskiego dla dzieci
i młodzieży z osiedla, ale i całego miasta.
Treningi, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów,
będą odbywały się od poniedziałku
do piątku.
Lokalizacja: sala gimnastyczna
Jagiellonki
Szacunkowy koszt realizacji:
38 000 zł
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OSIEDLE KOLEGIALNA

Projekt nr 46
Rewitalizacja
osiedla Kolegialna

W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja rewitalizacji (zagospodarowania) osiedla. Jest to element
niezbędny programu rewitalizacji –
naprawy obszarów zdegradowanych
Miasta Płocka.
Jest potrzebny do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, które poprawią
jakość i warunki życia mieszkańców.
Lokalizacja: os. Kolegialna
Szacunkowy koszt realizacji:
200 000 zł

OSIEDLE ŁUKASIEWICZA

Projekt nr 3
Mini Park
po byłym przedszkolu

Wybudowanie mini parku po byłym
przedszkolu przy ul. Kossobudzkiego
wraz z 5-6 stanowiskami parkingowymi
dla samochodów osobowych, postawienie sali gimnastycznej „pod chmurką”
oraz oświetlenie terenu.
Lokalizacja: ul. Kossobudzkiego
Szacunkowy koszt realizacji:
250 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 27
Budowa placu zabaw
na terenie
Przedszkola nr 16
Projekt służy edukacji maluchów poprzez poprawienie przedszkolnego
placu zabaw, który teraz nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Istniejące
urządzenia są w większości już wyeksploatowane i wymagają wymiany.

Projekt nr 36
Wyposażenie pracowni
komputerowej
w 15 licencjonowanych
zestawów komputerowych, zestaw z tablicą
interaktywną
i dwa urządzenia
wielofunkcyjne

Koncepcja nowego placu przewiduje
pozostawienie jak największej ilości
terenów zielonych. Ustawione zostaną
urządzenia zabawowe, edukacyjne oraz
sprawnościowe dla dzieci młodszych
i starszych. Pod częścią urządzeń zostanie ułożona nawierzchnia syntetyczna,
a na pozostałym terenie będzie nawierzchnia trawiasta.
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 16,
ul. Zgliczyńskiego 8 (dawna Wolskiego)
Szacunkowy koszt realizacji:
297 396,25 zł

Projekt zakłada wyposażenie pracowni
komputerowej w Szkole Podstawowej
nr 3 w nowy sprzęt komputerowy
– 15 licencjonowanych zestawów komputerowych (jednostki centralne, monitory, urządzenia peryferyjne) wraz
z licencjonowanym oprogramowaniem
oraz tablicę interaktywną, rzutnik, laptop
i dwa urządzenia wielofunkcyjne do
drukowania. Obecnie zestawy komputerowe są z 2003 r.
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
przy ul. Kossobudzkiego 7
Szacunkowy koszt realizacji: 104 700 zł
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Projekt nr 52
Psi uśmiech
– osiedlowy wybieg
dla psów

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie części niezagospodarowanego terenu zielonego przy dyskoncie
Biedronka poprzez stworzenie miejsca
przyjaznego i bezpiecznego dla właścicieli psów, a przede wszystkim dla
samych czworonogów, czyli wybiegu
dla psów.
Lokalizacja: os. Łukasiewicza, teren
zielony przy dyskoncie Biedronka
Szacunkowy koszt realizacji:
125 000 zł

Projekt nr 73
Infrastruktura
boiska piłkarskiego
przy hali
Politechniki
Warszawskiej

Zakup oraz postawienie budynku socjalnego – kontenerów typu orlik na
szatnie, pomieszczenie gospodarcze,
pokój trenerów, wc przy hali Politechniki Warszawskiej na terenie kompleksu
sportowego Wisła Płock S.A.
Dzięki temu poprawia się warunki socjalne dla dzieci i młodzieży korzystającej z boiska bocznego przy hali.
Lokalizacja: ul. Łukasiewicza 34
Szacunkowy koszt realizacji:
210 000 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE MIODOWA

Projekt nr 17
Nowoczesny teren
rekreacyjny z placem
zabaw dla słodkich

sacyjne, miejsce piknikowe, tereny zielone, siłownia zewnętrzna, oświetlenie
i stojaki na rowery. Będzie to pierwszy
element nowoczesności na osiedlu, gdzie
brakuje terenów atrakcyjnych dla dzieci
i młodzieży.
Lokalizacja: os. Miodowa

Teren rekreacyjny na który składają się:
plac zabaw dla dzieci, kolorowe fontanny, miejsce wypoczynkowo-relak-

Projekt nr 29
Budowa placu zabaw
na terenie Przedszkola nr 10

Szacunkowy koszt realizacji:
500 000 zł

Dlatego celem projektu jest zapewnienie
maluchom nowego, bezpiecznego i wesołego placu zabaw. Dzięki niemu będą
mogły aktywnie spędzać czas na świeżym
powietrzu oraz uczyć się poprzez zabawę.
Lokalizacja: ul. Skłodowskiej-Curie 2a

Przedszkole bez placu zabaw? Niewiarygodne, ale prawdziwie. Tak właśnie jest
w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Płocku.

Projekt nr 71
Plac zabaw dla dzieci
Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci na osiedlu. Teren przy
ul. Miodowej jest wręcz oblegany przez
dzieci i młodzież, natomiast aktualne
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Szacunkowy koszt realizacji:
290 000 zł

możliwości spędzania tam wolnego
czasu są nad wyraz ubogie. Istnieje duża
potrzeba zaadaptowania we właściwy
sposób tego obszaru, co pozwoliłoby młodym ludziom zamieszkującym
to osiedle kreatywnie spędzać czas wolny.
Lokalizacja: ul. Miodowa 37
Szacunkowy koszt realizacji: 500 000 zł

OSIEDLE PODOLSZYCE POŁUDNIE

Projekt nr 45
Samoobsługowe stacje
naprawy rowerów
Budowa dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu, które mają
służyć rowerzystom potrzebującym
szybkiej i prostej naprawy roweru, np.
regulacji siodełka i kierownicy, dokrę-

Projekt nr 50
Psi uśmiech – osiedlowy
wybieg dla psów
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego przy zbiegu ulic
Czerwonych Kosynierów i św. Floriana

Projekt nr 69
Street Workout
Park Południe
Profesjonalny plac do ćwiczeń (street workout) - siłownia„pod chmurką”dla bardziej
wymagających osób, które chcą dbać o

cenia śrub, pompowania kół. Stacje
naprawy są wyposażone w wysokiej
jakości narzędzia, m.in. klucz nastawny
i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi
końcówkami, łyżki do opon oraz pompka z różnymi końcówkami.
Lokalizacja: park miejski Podolszyce – dz. 499/1, plac przed kościołem
św. Wojciecha - dz. 520/26
Szacunkowy koszt realizacji: 16 500 zł

(dawna ul. Rogowskiego) na Podolszycach
Południowych poprzez stworzenie miejsca
przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz
dla ich właścicieli, czyli wybiegu dla psów.
Dzięki realizacji pomysł osiedle stanie się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.
Lokalizacja: os. Podolszyce Południe
Szacunkowy koszt realizacji: 180 000 zł

swoją sylwetkę i zdrowie. Street workout
to ćwiczenia z obciążeniem własnego
ciała wykonywane oddzielnie lub jako
trening uzupełniający dla wielu dyscyplin
sportowych.
Lokalizacja: al. Jana Pawła II
Szacunkowy koszt realizacji: 93 590 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE PODOLSZYCE PÓŁNOC

Projekt nr 13
Kompleks nowoczesnych
boisk do tenisa ziemnego
i siatkówki

W skład kompleksu wejdzie jeden
standardowy pełnowymiarowy kort
o wymiarach 24x11 m wraz z wolną strefą wybiegową oraz w pełni wyposażone
boisko do siatkówki o wymiarach 18x9 m
wraz z małą trybuną i ławkami. Kompleks
będzie przeznaczony dla wszystkich
mieszkańców osiedla, co pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich chcących
uprawiać tenis i siatkówkę.
Lokalizacja: obszar Centrum Sportów
Ekstremalnych
Szacunkowy koszt realizacji:
490 000 zł

Projekt nr 49
Psi uśmiech
– osiedlowy wybieg
dla psów

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu na osiedlu Podolszyce
Północ poprzez stworzenie miejsca
przyjaznego i bezpiecznego dla psów
oraz dla ich właścicieli, czyli wybiegu dla
psów. Dzięki realizacji pomysł osiedle
stanie się miejscem przyjaznym psom
i ich właścicielom.
Lokalizacja: os. Podolszyce Północ
Szacunkowy koszt realizacji:
125 000 zł
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OSIEDLE PRADOLINA WISŁY

Projekt nr 22
Plac zabaw
oraz siłownia
pod chmurką
przy ul. Tokarskiej

Założeniem projektu jest umożliwienie
aktywnego spędzania czasu wolnego,
zadbania o kondycję i zdrowie nie tylko
młodzieży, dzieci, ale także osób starszych
– mieszkańców drugiej części osiedla przy
ul. Tokarskiej. Powstanie placu umożliwi
też organizowanie wspólnych spotkań
w celu podtrzymania więzi sąsiedzkiej.
Lokalizacja: ul. Tokarska dz. nr 212
Szacunkowy koszt realizacji:
310 000 zł

OSIEDLE RADZIWIE

Projekt nr 20
Tężnia solankowa
na Radziwiu

Projekt zakłada wybudowanie na osiedlu
tężni solankowej. Realizacja projektu
sprzyjałaby poprawie stanu zdrowia
mieszkańców osiedla i całego miasta.
Stałaby się na pewno dużą atrakcją
turystyczną. Mikroklimat, który wytwarzałby się wokół tężni, zbliżony byłby
do klimatu nadmorskiego. Uporządkowany zostanie też zaniedbany teren,
powstanie aleja spacerowa z ławeczkami
do wypoczynku.
Lokalizacja: ul. Gromadzka dz. nr 1761/7
Szacunkowy koszt realizacji: 478 380 zł

www.plock.eu
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OSIEDLE SKARPA

Projekt nr 53
Wieża widokowa
w Parku na Zdunach

To innowacyjny pomysł na miejsce
spotkań dla wszystkich mieszkańców
Płocka. Wieża widokowa to miejsce,
z którego będzie można podziwiać
Wisłę i skarpę nadwiślańską z innej niż
dotychczas perspektywy.
Lokalizacja: ul. Kazimierza
Wielkiego 50
Szacunkowy koszt realizacji:
500 000 zł

Projekt nr 54
Boisko plażowe
wraz z miejscem
do wypoczynku
na Skarpie

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, wyposażonego w ogrodzenie
oraz piłkochwyty, prysznic i przebieralnię (np. z drewna egzotycznego),
profesjonalne słupki oraz siatkę i linie
do gry. Boisko powinno mieć wymiary
min. 16x8 m oraz strefy buforowe np.
po 4 m z każdej strony, na których będzie można ustawić „leżaki miejskie”.
Dodatkowo powinna powstać wiata
ogrodowa - drewniana, kryta strzechą,
z grillem.
Lokalizacja: ul. Wyspiańskiego, dz. nr 11/5
Szacunkowy koszt realizacji:
380 000 zł
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Projekt nr 72
Fontanna w parku
na Zdunach

W miejscu starej, nieczynnej fontanny
w Parku na Zdunach powstanie fontanna posadzkowa typu DRY PLAZA
bez lustra wody - fontanna kąpielowa,
mokry chodnik, strzelająca w górę
(3-4 wodotryski), sterowana elektronicznie, oświetlona wielokolorowymi
reflektorami, zbudowana. Uatrakcyjni
ona miejsce wypoczynku płocczan
korzystających z parku, wracających
znad Zalewu Sobótka, korzystających
ze ścieżki rowerowej przylegającej
do parku.
Lokalizacja: Park na Zdunach ul. Kazimierza Wielkiego
Szacunkowy koszt realizacji:
200 000 zł

Projekt nr 74
Bajkowy plener
fotograficzny

Stworzenie obok przepompowni urokliwego miejsca do robienia fotografii
okolicznościowych. Na tym niezagospodarowanym terenie zostaną zrobione
nasadzenia, postawione ławki i plansze
z otworami na głowę do zabawnych
zdjęć.
Lokalizacja: zakole ulic Mehoffera
i Wyspiańskiego
Szacunkowy koszt realizacji:
30 000 zł
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Projekt nr 76
Las Skarpas Dwa

Zwycięski projekt z trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka - Las Skarpas
- okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejna taka inwestycja, czyli budowa placu
zabaw, ożywi inną część osiedla.
Lokalizacja: ul. Kwiatowa
Szacunkowy koszt realizacji:
200 000 zł

OSIEDLE STARE MIASTO

PROEJKT NR 57
Moda na Starówkę

Stare Miasto do niedawna było kulturalno
-towarzyskim sercem Płocka. Przyspieszenie tempa życia oraz rozbudowa miasta
spowodowały przeniesienie aktywności
do galerii handlowych. Program ,,Moda
na Starówkę” obejmuje szeroki zakres
działań jak imprezy, wydarzenia, aktywizacja mieszkańców oraz przedsiębiorców,
które sprawiają, że przebywanie w centrum miasta stanie się po prostu modne.
W jego ramach zostaną zorganizowane
m.in. lekcje dla uczniów podstawówek,
plenerowe kino letnie, potańcówki na
starówce, zajęcia teatralne dla dzieci,
obchody Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Park
Światła na ul. Tumskiej.
Lokalizacja: Stare Miasto
Szacunkowy koszt realizacji:
452 000 zł
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OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Projekt nr 38
Budowa siłowni
pod chmurką
na osiedlu Tysiąclecia

Siłownie będzie tworzyło sześć stanowisk, złożonych z urządzeń fitness
zestawionych w parach.
Połowa z urządzeń rekreacyjnych typu
2w1 będzie dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja: Al. Kobylińskiego, al. Pawła
Nowaka
Szacunkowy koszt realizacji:
39 950 zł

Projekt nr 39
Montaż kamer
w systemie
monitoringu
miejskiego

Projekt, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców,
zakłada montaż kamery w centralnym
punkcie al. Pawła Nowaka – na skrzyżowaniu ciągu pieszego ze Szkoły Podstawowej nr 16 w kierunku Spółdzielczego
Domu Kultury z aleją.
Kamera zostanie podpięta do systemu
monitoringu miejskiego.
Lokalizacja: al. Pawła Nowaka
Szacunkowy koszt realizacji:
2 000 zł
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OSIEDLE WINIARY

Projekt nr 47
II etap budowy
skweru rekreacyjnowypoczynkowego
na Winiarach

osiedla, stworzy naturalny ekran od ulicy.
Wyposażenie placu w ławki, stoliki do gry
w szachy, rozbudowa siłowni umożliwi
integrację i aktywny wypoczynek mieszkańców. Wymiana nawierzchni skweru
na mineralną znacznie poprawi użytkownikom komfort poruszania się po placu.
Lokalizacja: teren między ulicami PCK
i Dobrzyńską

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i Dobrzyńską.
Bogaty w zieleń skwer poprawi estetykę

Szacunkowy koszt realizacji:
350 600 zł

OSIEDLE WYSZOGRODZKA

Projekt nr 30
Wymiana nawierzchni
chodnika

Projekt zakłada wymianę zniszczonej
nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy
Norbertańskiej. Chodnik jest w złym
stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu przechodniów zarówno
mieszkańców Płocka, jak i turystów,
którzy licznie przybywają do płockiego
ZOO.
Lokalizacja: ul. Norbertańska
Szacunkowy koszt realizacji:
202 500 zł
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Wyniki głosowania
Obliczanie wyniku w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka
polega na:
a) w przypadku projektów ogólnomiejskich – zsumowaniu
oddanych głosów na dany projekt. Wygrywają projekty,
które uzyskały największą liczbę głosów (jednocześnie
nie mniej niż 100 głosów), do wyczerpania puli środków
przeznaczonych na ten cel, czyli do 2 mln zł
b) w przypadku projektów osiedlowych – utworzeniu dwóch
list rankingowych
I. pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych
głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego
osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem:
liczba zdobytych głosów
x 100 %
liczba mieszkańców danego osiedla
II. drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych
na dany 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 rankingowych i zmieszczą
się w puli środków, przeznaczonych na daną listę (czyli do 1 mln 500
tys. zł na każdą, łącznie na obie listy do 3 mln zł).
Wyboru projektów osiedlowych 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 terminem,
▪ oddany po terminie,
▪ w przypadku niepoprawnej treści podczas głosowani a w formie sms’owej,
▪ przez osobę niezameldowaną,
▪ przez osobę niespełniającą kryterium wiekowego.

WYNIKI GŁOSOWANIA
ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

DO 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
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