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Szanowni Państwo!
Po raz kolejny wybieramy projekty w Budżecie Obywatelskim Płocka.
Zawsze – a będziemy głosować po raz siódmy – jest to ważna decyzja,
bo zgłoszonych pomysłów jest dużo i każdy jest interesujący czy przydatny. W tym roku to 21 projektów ogólnomiejskich i 39 osiedlowych.
Te projekty to Państwa pomysły na swoje otoczenie. Cieszę się,
że skorzystali Państwo z możliwości i podzielili się nimi. Już same
zgłoszone projekty inspirują do działania. Nie muszą być wybrane – jak
choćby ścianka wspinaczkowa czy magistrala rowerowa – aby były
z powodzeniem zrealizowane. Ważna jest ich wartość dla mieszkańców
i rozwoju miasta.
O tym, które projekty na pewno będą realizowane będziemy decydować od 1 do 14 października. Zasady głosowania, sposób liczenia
wyników i, co najważniejsze, opisy projektów znajdą Państwo na
dalszych stronach tego wydania MiastO! Żyje. Dodam, że opisy
zostały zredagowane na podstawie informacji przedstawionych przez
Pomysłodawców.
Zachęcam do wzięcia sprawy w swoje ręce i wskazania projektów,
które trzeba w Płocku zrealizować. Od 1 do 14 października głosujemy
w Budżecie Obywatelskim Płocka!

Prezydent Miasta Płocka

www.plock.eu

Andrzej Nowakowski
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Głosowanie trwa
od 1 do 14 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 14 października, ukończy 16 lat,
▪ lista osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy sporządzona
została zgodnie ze stanem na dzień 24 września,
▪ 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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Trzy formy głosowania do wyboru:
▪ internetowo

po zalogowaniu na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy
podać niezbędne dane: imię i nazwisko, adres e-mail,
numer PESEL i numer telefonu, na który zostanie przesłany
kod aktywujący.

▪ 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.
W jednym smsie należy jednocześnie wskazać wybrany projekt
ogólnomiejski i projekt osiedlowy, ponieważ z jednego numeru
telefonu można zagłosować tylko raz.
Wzór smsa:
BOP.PESEL.imię.nazwisko.numer projektu ogólnomiejskiego.
numer projektu osiedlowego
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.

www.plock.eu
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Punkty do głosowania:
▪ STAŁE

– czynne przez cały czas głosowania:

>> w Urzędzie Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 (Ratusz)

w Zespole Komunikacji Społecznej (Wydział Promocji i Informacji,
Oddział Informacji Miejskiej) w 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.

>> w Urzędzie Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek 8:00–17:00.
Punkty będą czynne także w sobotę 13 października
w godz. 8:00-15:00.

▪ MOBILNE

– czynne w wybrane dni:

>> 6 października (SOBOTA)

Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144
godz. 9:00–18:00

>> 7 października (NIEDZIELA)

Galeria Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127
godz. 10:00–18:00

>> 13 października (SOBOTA)

CH Atrium Mosty, ul. Tysiąclecia 2a
godz. 10:00–18:00
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Projekty ogólnomiejskie
Projekt nr 2

Komunikacja miejska na terenie Borowiczek

Zmiana częstotliwości jazdy autobusu linii 4 oraz dodanie kolejnej
linii autobusowej, która będzie kursować na Podolszyce przez
ul. Niedzielaka.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 260 504,87 zł

Projekt nr 4
Patrol-Eko

Celem projektu jest powołanie PATROLU-EKO w strukturze Straży
Miejskiej. Jego zadaniem będzie badanie jakości powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu,
wyposażonego w sprzęt mobilny i drony, a także natychmiastowe
reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowo PATROL
będzie zapobiegał bezdomności zwierząt oraz przeciwdziałał innym
zagrożeniom związanym ze zwierzętami.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 585 500 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 7

Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza
w płockich szkołach i przedszkolach
W związku z występującymi regularnie znacznymi przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza w Płocku, chcąc uchronić
najmłodszych Płocczan przed ich skutkami, autorzy proponują
zainstalować we wszystkich płockich przedszkolach i szkołach
oczyszczacze powietrza.
lokalizacja: płockie szkoły i przedszkola
szacunkowy koszt realizacji: 200 000 zł

Projekt nr 8

Budowa boiska do gry w piłkę ręczną
przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku
Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21, gdzie mieści się Akademia Piłki Ręcznej.
Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie lekcji,
a w weekendy będzie dostępny dla mieszkańców Płocka. Boisko
będzie też można wykorzystywać do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
lokalizacja: ul. Chopina 62
szacunkowy koszt realizacji: 437 361,92 zł
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Projekt nr 11

Pierwsza pomoc w płockich szkołach
– baza symulacyjna dla uczniów, edukacja,
rozbudowa sieci AED
Wyposażenie wszystkich 29 miejskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprzęt do nauki i doskonalenia umiejętności
pierwszej pomocy przez dzieci, młodzież i nauczycieli, m.in. komplet
fantomów, treningowe AED, apteczki plecakowe. Dodatkowo licea,
technika i zawodówki zostaną zaopatrzone w defibrylatory AED,
a ich uczniowie i nauczyciele przejdą szkolenie.
lokalizacja: Wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
prowadzone przez miasto Płock
szacunkowy koszt realizacji: 488 250 zł

Projekt nr 21

Ogród deszczowy w pojemniku
Ogród deszczowy to specyficzne nasadzenia roślin w pojemnikach lub
w gruncie, których zadaniem jest wykorzystanie i oczyszczanie przepływającej wody deszczowej. Dzięki takim ogrodom mniej wody spływa z dachów, dróg i placów do kanalizacji, zwiększa się retencja wody
w mieście, ponieważ rośliny zatrzymują ją w krajobrazie. Wybrane
gatunki roślin zatrzymują zanieczyszczenia z deszczówki m.in. metale
ciężkie, związki białkowo-tłuszczowe.
lokalizacja: teren 21 szkół podstawowych w Płocku
szacunkowy koszt realizacji: 42 000 zł
www.plock.eu
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Projekt nr 22
Studiobus

Stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku, które
będzie wspierać rozwój artystyczny oraz aktywność koncertową
zarówno uczniów, jak i mieszkańców Płocka.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 300 000 zł

Projekt nr 28

Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z rzeką Wisłą i Płockiem
Nad Wisła powinno powstać miejsce, w którym zebrane zostaną wątki
ważne dla miasta, rzeki i wodniaków. Tu wspominany byłby wieloletni
trud mieszkańców pracujących na rzece i dla niej – marynarzy, stoczniowców, pracowników zarządu wodnego, robotników portowych,
jak i pasjonatów rzeki: wioślarzy, żeglarzy, motorowodniaków. Będzie
służyło upamiętnieniu roli marynarzy Flotylli Wiślanej w obronie
Płocka przed bolszewikami oraz przypomnieniu innych ważnych
wydarzeń wiążących miasto z rzeką jak powitanie prochów Juliusza
Słowackiego.
lokalizacja: teren pomiędzy ulicą Rybaki i nabrzeżem
szacunkowy koszt realizacji: 400 000 zł
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Projekt nr 30

Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
w Płocku o II piętro
Projekt zakłada rozbudowę Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 o drugie
piętro. Dzięki temu rozszerzona zostanie działalność i oferta Centrum.
Na nowej kondygnacji, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstaną pomieszczenia terapeutyczne z zapleczem
sanitarnym.
lokalizacja: ul. Lasockiego 14
szacunkowy koszt realizacji: 1 500 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 34

Działania na rzecz małżeństwa i rodziny „Nie ma lekko”
„NIE MA LEKKO” to szereg warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjno-rozrywkowo-pomocowych skierowanych do wszystkich członków
rodziny: dzieci, rodziców i dziadków, razem, osobno i w różnych konfiguracjach. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje, zacieśniać
więzy rodzinne i społeczne, otrzymają specjalistyczną pomoc psychologa, mediatora, terapeuty, prawnika, duszpasterza.
Projekt ma zachęcać mieszkańców do pozostawania w mieście, posiadania dzieci, wspólnego dbania o przyszłość miasta, jego rozwój i dobro.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 258 715 zł

Projekt nr 36

Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego
Zajęcia stymulujące rozwój ruchowy dzieci i młodzieży, wraz z wczesnym wspomaganiem tego rozwoju, przy wykorzystaniu aktywności
fizycznej na trampolinach. Zajęcia będą przeznaczone dla wszystkich
uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z Płocka,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością. Opiekę
nad uczestnikami będą sprawować specjaliści, animatorzy i terapeuci.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 415 000 zł
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Projekt nr 37

Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży
Projekt przewiduje organizację czasu wolnego podczas wakacji 2019
r. Bezpłatne półkolonie realizowane będą w formie pięciodniowych
turnusów dla dzieci w wieku 5-12 lat. Łącznie będzie mogło w nich
wziąć udział 405 dzieci. Półkolonie odbędą się w NoveKino Przedwiośnie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30. Każdego dnia
dzieci będą miały zapewniony obiad oraz opiekę wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej. Dla dzieci będzie to okazja do relaksu, rozrywki,
nauki oraz bliskiego obcowania z kulturą i sztuką.

lokalizacja: NoveKino Przedwiośnie w Płocku, ul. Tumska 5a
szacunkowy koszt realizacji: 239 070 zł

Projekt nr 41

Wodny świat dziecka
To plac zabaw dla całej rodziny w okresie upałów. Autorzy chcą
stworzyć miejsce do rekreacji oraz zabawy w wodzie: płytką nieckę
o nieregularnym kształcie, wokół której ustawione zostaną różne
urządzenia wodne. Plac wodnych zabaw będzie działał w sezonie
wiosenno-letnim od rana do wieczora.

lokalizacja: Płock, działka nr ew. 26/5
szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł
www.plock.eu
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Projekt nr 45

Edukacyjny młyn
Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z całego Płocka w zakresie historycznych metod siania zbóż, zbierania
plonów, mielenia różnych rodzajów zbóż na mąkę, kaszę, płatki
owsiane.
lokalizacja: ul. Kolejowa 32
szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł

Projekt nr 46

Dobro zwierząt – wspólna sprawa
Projekt zakłada po pierwsze stworzenie Animal patrol, czyli zakup
wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem, którego
celem będzie zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymaniem zwierząt
domowych oraz wolnożyjących, udzielanie pomocy zwierzętom dzikim, chorym lub rannym. Po drugie wybudowanie wybiegu dla psów
na terenie przy Zalewie Sobótka. Po trzecie utworzenie ogólnomiejskiego programu sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 428 000 zł
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Projekt nr 49

Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności
Zakup specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych materiałów
edukacyjnych, nowego sprzętu turystycznego itd. dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku. Pomoże to
w codziennej działalności Hufca, uatrakcyjni organizowane zbiórki
harcerskie, comiesięczne rajdy, biwaki, a także zimowe ferie, letnie
obozy i kolonie, warsztaty dla uczniów i gry miejskie oraz obchody
patriotyczne. Pomoże w tworzeniu harcerstwa na miarę XXI wieku.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 192 650 zł

Projekt nr 53

Remont ul. T. Kościuszki
Projekt przewiduje przeprowadzenie remontu ul. Kościuszki: wymianę zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy na piękny staromiejski
bruk oraz rozdział kanalizacji na ogólnospławną i deszczową.
Remont obejmuje odcinek ulicy od ul. Tumskiej do 1 Maja.
lokalizacja: ul. Kościuszki
szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł

www.plock.eu
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Projekt nr 60

Smart ławki – 100 inteligentnych ławek solarnych
z dostępem do internetu, wbudowanym usb,
ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu
na 100-lecie niepodległości
Celem projektu jest zakup 100 inteligentnych ławek solarnych
z dostępem do internetu, wbudowaną ładowarką z wejściem USB do
telefonów komórkowych, a także z ładowarką indukcyjną oraz usługą
sensor smogu do wykrywania smogu w powietrzu. Ławki będą też
wyposażone w stojak na rowery. Mogą również być podświetlone
LEDami. Ławki staną na każdym z 21 płockich osiedli przy ciągach
komunikacyjnych i w parkach.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000zł

Projekt nr 65

Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk
na płockiej plaży i montaż grilli miejskich
Na płockim nabrzeżu, plaży i w okolicach Sobótki powinny zostać wyznaczone 2-3 ogólnodostępne, bezpłatne miejsca piknikowe z możliwością palenia ognisk. Powinny także stanąć grille miejskie wraz ze stołami
i ławkami, zamontowane nowe śmietniczki i tablice informacyjne.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 33 680 zł

16

Projekt nr 69

Centrum Sportów Ekstremalnych – etap III
Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów sportowych w pobliżu
górki saneczkowej na Podolszycach Północ. To trzeci etap budowy CSE,
w ramach którego powstanie strefa akrobatyki i tańca – trampoliny,
sprzęt do ćwiczeń pole dance i akrobatyki, słupki do chodzenia po
linach; skatepark z elementami drewnianymi, aby rozwijać inną technikę
jazdy niż na Skate Arenie; strefa relaksu z huśtawkami, ławko-leżakami,
hamakami itp. Zostanie także zagospodarowany teren wokół, staną
ławki i śmietniczki, zostaną posadzone drzewa i założone trawniki.
lokalizacja: teren przy Parku Północnym, pumptracku i flow parku
(działki 293/49, 293/187, 2906/150 obręb 1)
szacunkowy koszt realizacji: 1 977 840 zł

Projekt nr 75

Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup
sprzętu dla płockich ochotniczych straży pożarnych
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka
dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce, OSP Płock-Trzepowo) poprzez zakup sprzętu niezbędnego do
ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami
pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski
żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez
kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
lokalizacja: Płock
szacunkowy koszt realizacji: 471 310 zł

www.plock.eu
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PROJEKTY OSIEDLOWE
Osiedle borowiczki

Projekt nr 78

Stacja Borowiczki
– rozbudowa stystemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną
na terenie osiedla Borowiczki wraz
z konsultacjami jej lokalizacji.
lokalizacja: os. Borowiczki
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł

Osiedle Ciechomice

Projekt nr 56

Siłownia zewnętrzna

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 przy
ul. Ciechomickiej.
lokalizacja: ul. Ciechomicka,
Miejskie Przedszkole nr 2
szacunkowy koszt realizacji:
205 000 zł
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Osiedle Ciechomice

Projekt nr 77

Stacja Ciechomice
– rozbudowa stystemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru
Miejskiego o stację zlokalizowaną na
terenie osiedla Ciechomice wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
lokalizacja: os. Ciechomice
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł

Osiedle Dworcowa

Projekt nr 6

Wieże lęgowe dla jerzyków
w ilości do 4 szt.
Projekt łączy troskę o dobro zagrożonego i ginącego na osiedlach, objętego ścisłą ochroną gatunku ptaka, z dbałością
o mieszkańców. Jerzyki bardzo aktywnie
eliminują owady - komary, ochotki, jętki
- uciążliwe w okresie wiosenno-letnim.

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: dz. 612/4, 612/5, 612/6,
614/26, 576/7
szacunkowy koszt projektu: 250 920 zł

www.plock.eu
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Osiedle Dworcowa

Projekt nr 9

Rodzinny, wielofunkcyjny
skwer zabawy i rekreacji
Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował
wszystkie pokolenia. Na jego terenie zaplanowano wydzielenie: strefy dla dzieci
starszych z urządzeniami kształtującymi
sprawność, fragment boiska do mini
piłki nożnej i do mini koszykówki; strefy
fit dla młodzieży, dorosłych, seniorów;
strefy rodzinnej z fontanną, ławeczkami,

Projekt nr 27

Rozbudowa placu zabaw
i siłowni przy Otolińskiej 5
Rozbudowa istniejącego placu zabaw
oraz siłowni pod chmurką o kolejne
urządzenia, szczególnie dla małych dzieci. Teren w sąsiedztwie bloków przy ul.
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stojakami na rowery. W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej,
tworząc miejsce do spacerów, nauki
jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze.
Zostaną również posadzone rośliny
i zamontowana kamera monitoringu
miejskiego.
lokalizacja: osiedle Dworcowa (między
blokiem przy ul. Chopina 59, garażami
a szczytami bloków przy ul. Otolińskiej
15, ul. Otolińskiej 19), numer działki:
636/32
szacunkowy koszt projektu: 499 500 zł

Otolińskiej 5 i 3 oraz Dworcowej 6 i 12b
wymaga ogrodzenia, wykonania alejki
oddzielającej część zabawową od terenu
siłowni, zamontowania bezpiecznej nawierzchni, dostawienia ławeczek i oświetlenia oraz uporządkowania zieleni.
lokalizacja: ul. Otolińska 5
szacunkowy koszt projektu: 338 000 zł

Osiedle Dworcowa

Projekt nr 31

Szkoła przyszłości
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, jej
usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego i fizycznego. Temu
ma służyć poprawa jakości oferowanych
przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 usług edukacyjnych poprzez moder-

nizację i uzupełnienie jego infrastruktury
społecznej, m.in. zakup profesjonalnego
sprzętu muzycznego, komputerowego
i sportowego, instalację urządzeń klimatyzacyjnych, zakup nowych mebli,
remont instalacji kanalizacyjnej, wymianę części ogrodzenia.
lokalizacja: ul. Lasockiego 14
szacunkowy koszt projektu:
488 511,42 zł

Osiedle GÓRY

Projekt nr 68

Góry na sportowo

Bezpłatne zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla młodzieży w wieku 12-18
lat. Godzinne treningi prowadzone będą
przez wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrę trenerską. Będą odbywałyby się
2 razy w tygodniu popołudniami. Udział
w nich będzie mogło wziąć ok. 30 dzieci.
lokalizacja: ul. Przyszkolna
szacunkowy koszt projektu: 11 000 zł

www.plock.eu
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Osiedle GÓRY

Projekt nr 76

Stacja Góry
– rozbudowa stystemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru
Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Góry wraz z konsultacjami
jej lokalizacji.
lokalizacja: os. Góry
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł

Osiedle IMIELNICA

Projekt nr 38

Iluminacja zabytkowej
Świątyni na Szlaku
Jakubowym
w Płocku Imielnicy

W ramach projektu zostanie wykonana iluminacja zabytkowego Kościoła
Parafialnego w Imielnicy. Na zewnątrz
świątyni zostaną zamontowane energooszczędne punkty świetlne typu led,
które podkreślą jej architekturę.
lokalizacja: ul. Wyszogrodzka
szacunkowy koszt projektu: 450 000 zł
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Osiedle IMIELNICA

Projekt nr 81

Stacja Imielnica
– rozbudowa stystemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru
Miejskiego o stację zlokalizowaną na
terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
lokalizacja: os. Imielnica
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł

Osiedle KOCHANOWSKIEGO

Projekt nr 33

Projekt aktywność i dobra
energia dla wszystkich
– plac zabaw i rekreacji
dla dzieci i dorosłych

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla
dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska
wielofunkcyjnego przy SP 14 im. prof.
Władysława Szafera. Obiekty będą usytuowane od strony południowo-wschodniej na obecnym terenie zielonym.
lokalizacja: Al. Jachowicza 20
szacunkowy koszt projektu: 496 600 zł

www.plock.eu
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Osiedle KOCHANOWSKIEGO

Projekt nr 70

Tężnia osiedlowa

Budowa tężni na osiedlu. Dzięki jej działaniu, mieszkańcy będą mogli oddychać
w środowisku nasyconym aerozolem
o właściwościach zdrowotnych, który leczy
oraz łagodzi skutki wielu współczesnych
chorób cywilizacyjnych: przewlekłego
obturacyjnego zapalenia płuc, nerwicy,
bezsenności, nieżytu górnych dróg oddechowych, pylicy, rozedmy płuc, alergii itd.
lokalizacja: dz. nr 173/67
szacunkowy koszt projektu: 468 000 zł

Projekt nr 72

Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej
w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”

Sala widowiskowa w siedzibie „Dzieci
Płocka” jest nie tylko miejscem codziennych prób zespołu, lecz również punktem
często odwiedzanym przez mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto.
Tu odbywają się liczne festiwale, koncerty oraz uroczystości okolicznościowe.
Obiekt – oddany do użytku w latach
90-tych – wymaga doposażenia i modernizacji. W ramach prac zaplanowano m.in.
zamontowanie nowego oświetlenia sali
widowiskowej, modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego itp.
lokalizacja: Al. Jachowicza 34
szacunkowy koszt projektu: 200 000 zł
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Osiedle KOLEGIALNA

Projekt nr 61

Warsztaty parkour
oraz breakdance

Projekt dotyczy organizacji nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance. Uczestnicy zajęć będą mogli zdobyć
wiedzę, zbudować świadomość oraz
nabyć umiejętności z zakresu podanych
aktywności fizycznych.
lokalizacja: ul. Broniewskiego
szacunkowy koszt projektu: 99 680 zł

Projekt nr 67

Zostań mistrzem!
– Bokserski Płock

Organizacja zajęć szkoleniowo-rekreacyjnych z zakresu boksu olimpijskiego.
W grupowych treningach, odbywających się prze kilka razy w tygodniu,
będą brać udział młodzi ludzie w wieku
13-18 lat oraz powyżej 18 lat. Zajęcia
prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów bosku
olimpijskiego. Pod ich okiem uczestnicy
wzmocnią swoje ciało, poprawiają swoją
gibkość, siłę, szybkość oraz wydolność
organizmu, a także nauczą się technik
obrony przed agresją innych.
lokalizacja: ul. 3 Maja
szacunkowy koszt projektu: 26 000 zł

www.plock.eu
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Osiedle ŁUKASIEWICZA

Projekt nr 13

Osiedle Łukasiewicza
uczy się jak ratować życie
– baza symulacyjna dla
uczniów ze szkół na osiedlu łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED

Projekt służy stworzeniu warunków do
nauki i doskonalenia udzielania pierwszej
pomocy, edukacja uczniów i nauczycieli
oraz rozbudowa sieci AED. W jego zakres
wchodzi wyposażenie Szkoły Podstawowej
nr 3 i Zespołu Szkół Zawodowych w treningowe AED, komplet fantomów, apteczki
plecakowe oraz defibrylator AED. Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia
dla uczniów i nauczycieli z resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i obsługi AED.
lokalizacja: ZSZ ul. Narodowych Sił
Zbrojnych, SP Nr 3
szacunkowy koszt projektu: 61 500 zł

Projekt nr 39

Wyposażenie pracowni
komputerowej
w 16 licencjonowanych
zestawów komputerowych

Projekt zakłada wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół
Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie
w nowy sprzęt komputerowy: 16 nowoczesnych zestawów komputerowych wraz
z licencjonowanym oprogramowaniem.
lokalizacja: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7
szacunkowy koszt projektu: 81 200 zł
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Osiedle ŁUKASIEWICZA

Projekt nr 73
Judo w szkole
podstawowej

Podstawowym założeniem projektu
jest uatrakcyjnienie zajęć wychowania
fizycznego poprzez zaproponowanie
nauki judo dzieciom z klas I-III szkoły
podstawowej. Treningi prowadzone
będą w profesjonalnym klubie judo

„Eljot”, mającym siedzibę w Spółdzielczym Domu Kultury. Zajęcia przygotują
wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy.
Dzieci w ramach ogólnorozwojowych
zabaw ruchowych poznają podstawy
judo, najważniejsze techniki: padania,
trzymań i rzutów, a również zapoznają
się z historią i tradycją judo.
lokalizacja: ul. Krzywoustego 3
szacunkowy koszt projektu: 59 000 zł

Osiedle MIĘDZYTORZE

Projekt nr 16

Ujednolicenie chodników
w obrębie Urzędu Miasta,
Zepsołu Medycznych Szkół
Policealnych oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
w Płocku

Ujednolicenie i rozbudowach chodnika
w al. Piłsudskiego.
lokalizacja: al. Piłsudskiego
szacunkowy koszt projektu: 115 000 zł

www.plock.eu
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Osiedle MIODOWA

Projekt nr 14

Osiedle Miodowa uczy się
jak ratować życie
– baza symulacyjna dla
uczniów ze szkół osiedla
Miodowa, edukacja,
rozbudowa sieci AED

Projekt służy stworzeniu warunków
do nauki i doskonalenia udzielania
pierwszej pomocy, edukacja uczniów
i nauczycieli oraz rozbudowa sieci AED.
W jego zakres wchodzi wyposażenie
Szkoły Podstawowej nr 17 i III Liceum
Ogólnokształcącego w treningowe AED,
komplet fantomów, apteczki plecakowe oraz defibrylator AED. Dodatkowo
zostaną przeprowadzone szkolenia
dla uczniów i nauczycieli z resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i obsługi AED.
lokalizacja: III Liceum Ogólnokształcące,
SP Nr 17
szacunkowy koszt projektu: 61 500 zł

Projekt nr 19

Parking dla Jaśminowej

Budowa parkingu pomiędzy blokami
przy ul. Jaśminowej 3 i Jaśminowej 5.
lokalizacja: ul. Jaśminowa 3, Jaśminowa 5
szacunkowy koszt projektu: 500 000 zł
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Osiedle miodowa

Projekt nr 43

Radosny plac zabaw
„Siedemnasteczka”
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 17
przy ul. Miodowej 18 znajduje się idealne miejsce na budowę placu zabaw.
Realizacja projektu będzie korzystna

dla placówki i młodszych mieszkańców
osiedla. Zyskają miejsce rekreacji i „salę
gimnastyczną pod gołym niebem”, będącą spełnieniem marzeń dzieci. Plac
zabaw stanie się miejscem integracji
społeczności lokalnej.
lokalizacja: ul. Miodowa 18
szacunkowy koszt projektu: 146 000 zł

Osiedle podolszyce południe

Projekt nr 40

Hotel dla dzikich zapylaczy
ze strefą nektarodajną
Dzikie owady zapylają drzewa oraz rośliny ozdobne. Odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie ogródków działkowych, parków miejskich oraz terenów
zielonych w miastach. Częste koszenie
trawników, brak roślin nektarodajnych

oraz niszczenie miejsc gniazdowania
owadów prowadzi do gwałtownego
spadku liczebności owadów zapylających. Projekt ten przewiduje stworzenie
hotelu dla dzikich zapylaczy ze strefą
roślin nektarodajnych, składającą się
z lawendy wąskolistnej, macierzanki
zwyczajnej oraz lebiotki pospolitej.
lokalizacja: działka nr 542/9
(Park Miejski)
szacunkowy koszt projektu: 4 870 zł

www.plock.eu
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Osiedle podolszyce południe

Projekt nr 57

Płockie smart ławki

Projekt zakłada zakup dwóch ławek
z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp
do energii. Ławki będą wyposażone
w akumulator oraz ładowarki USB, które
umożliwiać będą ładowanie urządzeń
mobilnych. Osoba korzystająca z takiej
ławki musi posiadać przy sobie kabel do
ładowania danego urządzenia mobilnego. Dostępność ładowania urządzeń
mobilnych będzie całodobowa poprzez
wyposażenie Płockich SMART Ławek
w akumulator.
lokalizacja: działki 499/1, 530/2, 525/2,
525/3 (Park Miejski)
szacunkowy koszt projektu: 32 000 zł
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Osiedle podolszyce północ

Projekt nr 17

Samochód dla uczniów
SP 23 w Płocku

Projekt polega na zakupie samochodu
osobowego na potrzeby przewozu
uczniów SP 23 w Płocku. Zakup zwiększy
szanse edukacyjne dzieci i młodzieży
poprzez ich czynny udział w konkursach
artystycznych, wiedzowych oraz zawodach sportowych.
lokalizacja: ul. Walecznych
szacunkowy koszt projektu: 160 000 zł

Projekt nr 55

Budowa fontanny
multimedialnej
tzw. mokry chodnik

W ramach projektu zostanie zbudowana
fontanna o płaskiej powierzchni, wyodrębnionej kolorystycznie i konstrukcyjnie od pozostałej części nawierzchni
pola piknikowego w Parku Północnym.
Strumienie wody będą podświetlane na
różne kolory. Wokół fontanny powstanie
obszar do wypoczynku z ławkami, miejscem do ustawienia leżaków i krzeseł
plażowych.
lokalizacja: Park Północny
szacunkowy koszt projektu: 500 000 zł

www.plock.eu
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Osiedle pradolina wisły

Projekt nr 74

Stacja Pradolina Wisły
– rozbudowa systemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną
na terenie osiedla Pradolina Wisły wraz
z konsultacjami jej lokalizacji.
lokalizacja: osiedle Pradolina Wisły
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł

Osiedle RADZIWIE

Projekt nr 80

Stacja Radziwie
– rozbudowa systemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru
Miejskiego o stację zlokalizowaną na
terenie osiedla Radziwie wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
lokalizacja: osiedle Radziwie
szacunkowy koszt projektu: 58 500 zł
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Osiedle SKARPA

Projekt nr 15

Skarpol – plac
edukacyjno - aktywizujaco
- wypoczynkowy
Plac dedykowany jest dla osób starszych,
młodzieży i rodzin z dziećmi. Powstanie
siłownia zewnętrzna przystosowana dla
osób starszych i młodzieży. Dla najmłodszych - plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami oraz bezpieczną poliuretanową
powierzchnią, ławki oraz kurtyny wodne.

Projekt nr 51

Sygnalizacja świetlna

Na placu edukacyjnym staną stoły szachowe/warcaby/chińczyka oraz piłkarzyki zewnętrze. Zostaną posadzone rośliny
i obok nich staną tabliczki z opisami, dzięki którym dzieci i młodzież będzie mogła
zdobywać wiedzę w zakresie przyrody.
Na placu znajdzie się miejsce na kącik
rekreacyjno-wypoczynkowy z hamakami
miejskimi oraz wiatą grillową.
lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. Gałczyńskiego, dz. nr 143/3, 110/5
szacunkowy koszt projektu: 500 000 zł

Instalacja trzech sygnalizacji świetlnych
na ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie
osiedla Skarpa. Dodatkowe oświetlenie
przejść dla pieszych bez zainstalowanej
sygnalizacji świetlnej. Montaż barierek
ochronnych wzdłuż ulicy Kazimierza
Wielkiego (przy parku na Zdunach)
do ulicy Parowej.

lokalizacja: Kazimierza Wielkiego
szacunkowy koszt projektu:
410 000 zł
www.plock.eu
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Osiedle STARE MIASTO

Projekt nr 10

Kompleksowy remont
Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej
na świecie organizacji
humanitarnej – Polskiego
Czerwonego Krzyża
Celem projektu jest przeprowadzenie
kompleksowego remontu Alei Spacerowej: wykonanie chodnika z kostki bezfa-

zowej oraz asfaltowej ścieżki rowerowej,
przeprowadzenie nasadzeń, ustawienie
ławek, na których umieszczone będą
tabliczki z napisami odwołującymi się
do zasad Polskiego Czerwonego Krzyża.
Ponadto zostaną ustawione tablice
z informacjami historycznymi o Polskim
Czerwonym Krzyżu, zamontowane
śmietniczki i oświetlenie solarne, wymienione latarnie. Na Alei zostaną zamontowane kamery monitoringu miejskiego
w celu poprawy bezpieczeństwa.
lokalizacja: Aleja Spacerowa
szacunkowy koszt projektu: 496 430 zł

Osiedle trzepowo

Projekt nr 79

Stacja Trzepowo
– rozbudowa systemu
Roweru Miejskiego

Rozbudowa systemu Płockiego Roweru
Miejskiego o dwie stacje (w tym jedna
w okolicy cmentarza komunalnego) zlokalizowane na terenie osiedla Trzepowo
wraz z konsultacjami ich lokalizacji.
lokalizacja: osiedle Trzepowo
szacunkowy koszt projektu: 117 000 zł
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Osiedle tysiąclecia

Projekt nr 12

Osiedle Tysiąclecia uczy
się jak ratować życie
– baza symulacyjna
dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej Nr 16,
edukacja mieszkańców,
rozbudowa sieci AED
Celem projektu „Osiedle Tysiąclecia uczy
się jak ratować życie” – baza symulacyjna
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16,
edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci
AED jest stworzenie warunków do nauki
i doskonalenia pierwszej pomocy
dla dzieci i młodzieży, edukacja uczniów
i nauczycieli a także rozbudowa sieci AED na terenie osiedla Tysiąclecia. W zak res projektu wchodzi
wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 16
im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta
Kołodzieja 7 w: 1) AED treningowe.
2) komplet fantomów do nauki resuscytacji
(postać niemowlęcia, dziecka, dorosłego).
3) 5 apteczek plecakowych z wyposażeniem. 4) fantom do nauki resuscytacji
z wizualizacją krążenia podczas resuscytacji diodami led. 5) dodatkowo zostanie

przeprowadzone 16 godzinne szkolenie
z pierwszej pomocy dla 100 osób wytypowanych przez dyrekcję szkoły (dzieci,
ich opiekunów – mieszkańców osiedla tysiąclecia, nauczycieli). 6) na terenie osiedla zostaną zamontowane 3 defibrylatory
AED stanowiące bardzo ważne ogniwo łańcucha przeżycia w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia: A) na
boisku szkoły (planowanym do remontu) w pobliżu Alei Nowaka (1sz),
B) na terenie Centralnego Ośrodka
Rehabilitacyjnego przy ul. Tysiąclecia
PZOZ (1szt), C) na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Tysiąclecia
PZOZ (1szt). 7) przeprowadzone zostanie
szkolenie z RKO (resuscytacji krążeniowo
-oddechowej i obsługi AED) dla 60 osób
(po 20 ze szkoły, Centralnego Ośrodka
Rehablitacji, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego).
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 16
im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7 tj. boisko Szkoły Podstawowej nr
16 (planowane do remontu) w pobliżu
Alei Nowaka, Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny PZOZ przy ul. Tysiąclecia,
Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ
przy ul. Tysiąclecia
szacunkowy koszt projektu: 49 000 zł

www.plock.eu
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Osiedle tysiąclecia

Projekt nr 59

Budowa siłowni
pod chmurką
na osiedlu Tysiąclecia

Stworzenie siłowni pod chmurką z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób
pełno- i niepełnosprawnych. Stanie tu
sześć stanowisk z urządzeniami typu 2 w 1.
lokalizacja: zbieg al. Kobylińskiego
i al. Pawła Nowaka
szacunkowy koszt projektu: 29 950 zł

Osiedle winiary

Projekt nr 42

Dokończenie skweru
rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego
placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską.
Bogaty w zieleń skwer poprawi estetykę osiedla, stworzy naturalny ekran od
ulicy. Wyposażenie placu w ławki, stoliki
do gry w szachy i rozbudowa siłowni
umożliwi integrację i aktywny wypoczynek mieszkańców. Wymiana na terenie
skweru nawierzchni na mineralną w postaci ścieżek oraz pod urządzeniami do
ćwiczeń, znacznie poprawi ich użytkownikom komfort poruszania się po placu.
lokalizacja: działki 416/3 i 416/4
szacunkowy koszt projektu: 358 000 zł
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Osiedle wyszogrodzka

Projekt nr 29

Modernizacja parkingu
ul. Zaścianek

Modernizacja istniejącego parkingu
wraz z wykonaniem odwodnienia.
lokalizacja: ul. Zaścianek
szacunkowy koszt projektu: 460 000 zł

Projekt nr 47

Pochylnia dla osób
niepełnosprawnych
przy SP nr 12 w Płocku

Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych przy SP 12 w Płocku ma na
celu przełamanie bariery architektonicznej, jaką są schody i umożliwienie
osobom niepełnosprawnym wejście
do budynku szkoły.
lokalizacja: Brzozowa 3
szacunkowy koszt projektu: 60 000 zł

Projekt nr 64

Modernizacja istniejących
chodników ul. Batorego

Modernizacja chodników wzdłuż ul.
Batorego.
lokalizacja: ul. Batorego
szacunkowy koszt projektu: 100 000 zł

www.plock.eu
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Wyniki głosowania
Obliczanie wyniku w 7. 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 głosowania w formie
sms’owej,
▪ przez osobę niezameldowaną w Płocku,
▪ przez osobę niespełniającą kryterium wiekowego.

Wyniki głosowania

zostaną podane do publicznej wiadomości

do 22 października 2018 roku

www.plock.eu

