Można zgłaszać pomysły do
Budżetu Obywatelskiego. Sporo
zmian w regulaminie
Start kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego ogłosił dziś
prezydent Andrzej Nowakowski. – Od dziś do 31 lipca czekamy
na pomysły mieszkańców na zagospodarowanie ponad 5,5 mln zł
– zachęcał do udziału w przedsięwzięciu włodarz Płocka,
wskazując, że stoi w miejscu, które powstało z pierwszej
edycji BOP.
Nie tylko skwer na Pasażu Paderewskiego został zrealizowany
dzięki budżetowi obywatelskiemu. Ustawiona tu stacja naprawy
rowerów został zgłoszona i wybrana w szóstej edycji, a dwie
smart ławki – w siódmej. Ławki są najnowszym projektem
wykonanym z BOP, stanęły na skwerze w końcówce maja. Dzięki
panelowi fotowaltaicznemu zamontowanemu w niej, można
naładować telefon lub tablet.
Projekty do ósmej edycji BOP można składać od 10 czerwca do
31 lipca. Można to zrobić, tak jak dotychczas, osobiście we
wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Płocka, pocztą lub
online na stronie mojemiasto.plock.eu. Uprawniony do tego
jest każdy mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada osiedla oraz
organizacja pozarządowa działająca w Płocku.
Tegoroczna odsłona płockiego budżetu obywatelskiego niesie
ze sobą kilka istotnych zmian. Po pierwsze kwota do podziału
jest większa – teraz to 5 650 00 zł: 2,2 mln zł na projekty
ogólnomiejskie i 3,45 mln zł na osiedlowe. Przy czym pomysł
osiedlowy nie może być droższy niż 575 tys. zł. Po drugie
składać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez
względu na wiek czy meldunek. Dzieci poniżej 13 lat
potrzebują jednak pisemnej zgody opiekuna, a osoby bez
meldunku muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Zgłoszony

projekt musi być możliwy do realizacji w ciągu jednego roku.
Ponadto zmieniła się liczba osób, które powinny poprzeć
projekt – to nie więcej niż 0,1 proc. mieszkańców danego
osiedla. Dokładne dane płocczanie znajdą w regulaminie.
– Jest jeszcze jedna ważna zmiana. Jeżeli mieszkaniec nie
zgadza się z negatywną oceną swojego projektu, może odwołać
się od niej – kolejną nowość zapowiedziała Monika Maron,
dyrektor Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych. –
Pomysłodawca będzie miał na to pięć dni od momentu
ogłoszenia oceny – dodawała. Listę z ocenami projektów
poznamy do 16 września. Głosowanie odbędzie się jesienią –
od 7 do 20 października w wyznaczonych punktach miasta oraz
przez Internet.
Po
więcej
informacji
warto
zajrzeć
na
stronę www.mojemiasto.plock.eu oraz na Facebooku Budżetu
Obywatelskiego Płocka.
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Prezydent
Płocka
w
Mikołajkowej
odsłonie
otwierał
obiekt
sportowy
[FOTO]
Jedną z inicjatyw, którą chwali się płocki ratusz, i która
powoli ale wciąż się rozwija, jest Budżet Obywatelski
Płocka.
– W tym przedsięwzięciu jest wiele ciekawych, chociaż czasem
wcale nie spektakularnych, inicjatyw. A w dodatku nieco
“schowanych” przed naszym wzrokiem, bo zrealizowanych np. w
środku osiedla domów jednorodzinnych – mówi Hubert Woźniak,
z biura prasowego urzędu miasta. Jedną z takich inicjatyw
jest obiekt sportowy, który wczoraj oddano do użytku.
Woźniak podkreśla, że takie inwestycje są świetnym
przykładem, jak zręcznie można zagospodarować miejską
przestrzeń i odpowiedzieć jednocześnie na potrzeby
płocczan. Podaje za przykład zakończona właśnie inwestycja
przy ul. Źródlanej na osiedlu Wyszogrodzka. Powstał tu
kompleks obiektów: wielofunkcyjne boisko i siłownia “pod
chmurką”, a wszystko otoczone nowymi chodnikami oraz małą
architekturą. To wszystko powstało wokół placu zabaw, który
już wcześniej był na osiedlu.
Dodamy, że jest to projekt zgłoszony w piątej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Wczoraj kompleks został oficjalnie
przekazany do użytku. Na jego otwarciu prezydent Andrzej
Nowakowski zjawił się w stroju… świętego Mikołaja. Swój,
dość nietypowy strój, prezydent wytłumaczył tym, że
rozpoczął odwiedziny płockich przedszkoli. A, że nie zdążył
się przebrać, to mieszkańcy obecni na otwarciu obiektu,
zobaczyli prezydenta Płocka w Mikołajkowej odsłonie.
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Które projekty w Budżecie
Obywatelskim
zdobyły
najwięcej głosów? Opis i
lista…
Kilka dni temu zakończyło się głosowanie mieszkańców Płocka
w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego. Które projekty otrzymały
najwięcej głosów i znalazły się na liście do realizacji?
Głosowanie trwało dwa tygodnie. Udział w nim – za
pośrednictwem internetu, sms-ów lub osobiście w punktach do
głosowania – wzięło
blisko 5,5 tys. osób. Każda z nich
mogła oddać dwa głosy (po jednym na projekt ogólnomiejski i
osiedlowy). W sumie oddano 9755 głosów (w tym 8827 głosów
ważnych).
OPISY ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW
Projekty ogólnomiejskie

Projekt nr 30 – Rozbudowa Centrum TerapeutycznoRehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym
nr 2 w Płocku o II piętro.
Projekt zakłada rozbudowę Centrum TerapeutycznoRehabilitacyjnego
przy
Specjalnym
Ośrodku
SzkolnoWychowawczym
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.
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
Projekty osiedlowe
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 modernizację 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
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
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, 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).
Projekt nr 78 – Stacja Borowiczki – Rozbudowa systemu roweru
Miejskiego
Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację
zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z
konsultacjami jej lokalizacji. Lokalizacja: os. Borowiczki
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.
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.
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.
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
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

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
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)
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
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: działki nr: 612/4, 612/5, 612/6, 614/26, 576/7
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 nr: 499/1,
530/2, 525/2, 525/3 (Park Miejski).
Ile głosów oddano na poszczególne projekty – sprawdźcie!

Ku
radości
najmłodszych
płocczan. Przedszkole nr 10 z
nowym placem zabaw [FOTO]
Miniony wtorek rozpoczął się bardzo radośnie dla dzieci z
Miejskiego Przedszkola nr 10. Oficjalnie bowiem został
oddany do użytku maluchów nowy plac zabaw przy placówce.
Milusińscy od razu “przetestowali” kolorowe zabawki. Oprócz
zabawy był też tort i prezenty.
– To wyjątkowo radosny dzień dla naszego przedszkola. Mamy
nowoczesny plac zabaw, który będzie miejscem wesołych i
bezpiecznych zabaw, miejscem relaksu i spotkań dla naszych
dzieci – rozpoczęła dyrektor przedszkola Małgorzata
Kamińska. – Powstał dzięki zaangażowaniu rodziców i naszych
przyjaciół w Budżet Obywatelski Płocka – przypomniała, że
projekt budowy placu zabaw został zgłoszony i wybrany w
szóstej edycji płockiego budżetu partycypacyjnego.
Przedszkolaki mogą teraz korzystać z wielu kolorowych,
przyjaznych zabawek: czterech zjeżdżalni, trzech karuzeli,
piramidy do wspinaczki, gry kółko i krzyżyk, urządzeń
sprawnościowych jak równoważnia i drążek do przewrotów.
Wszystkie urządzenia ustawione są na bezpiecznej nawierzchni
i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.
To nie wszystkie inwestycje w Miejskie Przedszkole nr 10. –
Ostatnie lata to czas gruntownych zmian w przedszkolu. Można
śmiało powiedzieć, że zmieniło się od fundamentów po dach, a
plac zabaw jest wisienką na torcie – mówił z kolei prezydent
Andrzej Nowakowski, po czym wymienił szereg inwestycji.
Przedszkole przy ul. Marie Skłodowskiej-Curie rozbudowano o

blok żywieniowy i salę wielofunkcyjną do zajęć, wykonano
nowe posadzki, przebudowano instalacje wewnętrzne. Dodatkowo
zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i parking.
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Patrol – Eko, stacja roweru
miejskiego, a może parking?

Tu będzie się liczył każdy
głos!
Patrol-Eko, kompleksowy remont Alei Spacerowej i
wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na
świecie organizacji humanitarnej – Polskiego Czerwonego
Krzyża, parking dla Jaśminowej, rozbudowa placu zabaw i
siłowni przy Otolińskiej 5, sześć stacji roweru miejskiego –
w tym m.in. w Górach, Imielnicy czy Radziwiu.
To zaledwie kilka projektów złożonych do Budżetu
Obywatelskiego, które przeszły pozytywnie ocenę formalnoprawną. Już niebawem mieszkańcy będą mogli oddać głos na
wybrany przez siebie.
Generalnie pod głosowanie mieszkańców przeszło 60 projektów
– 21 ogólnomiejskich i 39 osiedlowych. Dziś poznaliśmy ich
listę. Do siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka
mieszkańcy zgłosili 81 projektów – 32 ogólnomiejskie i 49
osiedlowych. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnoprawnej, która polegała na sprawdzeni możliwości ich
wykonania pod względem technicznym, prawnych i finansowym.
Lista wszystkich projektów wraz z ocenami znajdziecie na
stronie mojemiasto.plock.eu. Są tam również dokładne opisy
projektów oraz uzasadnienia negatywnie ocenionych.
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Płocka potrwa od 1 do 14
października. Będzie odbywało się na trzy sposoby:
bezpośrednio w wyznaczonych punktach na terenie miasta,
m.in. w urzędzie miasta przy Starym Rynku i al. Piłsudskiego
oraz punktach mobilnych, internetowo poprzez system dostępny
na mojemiasto.plock.eu oraz za pośrednictwem sms-ów
wysyłanych na numer 886 786 379. Udział w głosowaniu może
wziąć każdy mieszkaniec Płocka, który najpóźniej do
ostatniego dnia głosowania, czyli 14 października br.,
ukończył 16 lat, a także jest zameldowany na pobyt stały lub
czasowy na terenie miasta.

W Płocku powstanie przystań
cumownicza. A dokładnie u
ujścia rzeki Rosicy
Płock planuje budowę na peryferiach miasta przystani
cumowniczej, zlokalizowanej u ujścia do Wisły rzeki Rosicy.
To projekt zgłoszony w 2017 r. do płockiego Budżetu
Obywatelskiego. Obecnie ogłoszono przetarg na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Jak poinformował płocki Urząd Miasta, celem planowanego
przedsięwzięcia jest “zagospodarowanie obszaru rekreacyjnoturystycznego” w Borowiczkach, dzielnicy położonej na prawym
brzegu Wisły.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu dla zadania “Budowa przystani
cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy” wyznaczono do 7
września. Inwestycja położona będzie w granicach Obszaru
Natura 2000, określanej jako Dolina Środkowej Wisły. Teren
ten znajduje się między korytem rzeki a wałem
przeciwpowodziowym.
Według płockiego Urzędu Miasta, ogłoszone postępowanie
obejmuje m.in. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
budowy przystani cumowniczej, ograniczonej akwenem o
długości 70 x 110 metrów i głębokości do 1,8 metra, ze
slipem o szerokości 5 metrów, a także wykonanie projektu
umocnień skarp i obwałowań.
W dokumentacji powinien znaleźć się również projekt pomostów
pływających, które połączone będą z brzegiem trapami o tej
samej konstrukcji, drewniano-metalowej oraz projekt punktów

ratunkowych wyposażonych w koło, rzutkę i bosak, po 1 na
każdym pomoście. Opracowanie musi zawierać też plan
oznakowania przystani znakami żeglugowymi.
Projekt budowy przystani cumowniczej w Płocku u ujścia do
Wisły rzeki Rosicy, zgłoszony do poprzedniej, szóstej edycji
Budżetu Obywatelskiego, zakłada, iż obiekt ma być
przeznaczony dla ok. 80 łodzi motorowo-żaglowych i posiadać
ma trzy pływające pomosty oraz parking na ok. 30 samochodów.
Teren planowanej inwestycji położony jest w rejonie, gdzie
rozpoczyna się Zbiornik Włocławski, rozciągający się na
Wiśle od Płocka do Włocławka. To największy sztuczny akwen w
Polsce. Ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał
pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej
tamy i elektrowni.

Fot. sprzedajemy.pl (zdjęcie poglądowe).

Wystarczyło 1200 głosów! Trzy
Fordy
mają
wyjątkowych
właścicieli w Płocku
Trzy nowe, lśniące fordy trafiły do trzech płockich szkół.
To kolejny pomysł zrealizowany z Budżetu Obywatelskiego
Płocka.
Ogólnomiejski projekt „Mobilna oświata” zyskał 1 200 głosów

poparcia – najwięcej w ubiegłorocznej, szóstej edycji
budżetu obywatelskiego. Jego pomysłodawcy chcieli, aby nowe
samochody dostali uczniowie Zespołu Szkół nr 3,
Małachowianki i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
2. Będą mogli je wykorzystywać zarówno w codziennych
dojazdach do szkoły, jak i w wyjazdach na konkursy,
olimpiady i zawody sportowe. Auta będą mogły też wypożyczać
inne placówki oświatowe z Płocka.
Każdy z trzech Fordów Transit ma dziewięć miejsc, silnik
diesela spełniający normę czystości spalin EURO 6 oraz inny
kolor – wybrany przez placówkę. Na ich zakup wydano 460 tys.
zł.
We wtorek, 24 lipca, na Starym Rynku prezydent Andrzej
Nowakowski przekazał kluczyki do nowych samochodów
dyrektorom szkół: Agnieszce Wierzchowskiej z III LO,
Robertowi Kowalskiemu ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i Piotrowi Sosnowskiemu, zastępcy dyrektora
Małachowianki. Później obyła się pierwsza, testowa jazda.
Przypominamy. Trwa siódma edycja Budżetu Obywatelskiego
Płocka. Projekty można zgłaszać do 13 sierpnia. Szczegóły na
stronie mojemiasto.plock.eu.
Źródło i fot: UMP

Błyskawiczne poparcie dla
projektu Patrolu – Eko w

Płocku.
inicjatywę

SLD

przejęło

Od kilku dni mieszkańcy Płocka mogą zgłaszać projekty do 7.
edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Pierwsze projekty już
wpływają do ratusza. Jednym z nich jest projekt
ogólnomiejski dotyczący powołania Patrolu – Eko w naszym
mieście. Inicjatywę wzięli w swoje ręce płoccy działacze
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
– Płock od przeszło sześćdziesięciu lat sąsiaduje z
potężnymi zakładami przemysłowymi. Mieszkańcy są coraz
bardziej zaniepokojeni szkodliwymi substancjami unoszącymi
się w powietrzu. Statystyki, co do średniej długości życia
mieszkańca Płocka, nie są zbyt korzystne. Mamy też wysoką
zachorowalność na nowotwory, choroby układu krążenia oraz
patologie ciąży. Niestety poszczególne zakłady zrzucają na
siebie winę i żaden nie chce wziąć odpowiedzialności za
istniejącą sytuację – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Pomysłodawcy napisali także, że mieszkańcy stracili zaufanie
do istniejących służb ochrony środowiska, wskazując na brak
ich mobilności, brak natychmiastowego działania na sygnały i
spostrzeżenia płocczan. – Zupełne niezadowolenie budzi fakt
bardzo
małej
skuteczności
w
wykrywaniu
źródeł
zanieczyszczenia atmosfery, wód i powierzchni oraz brak
wyraźnych, skutecznych działań prewencyjnych i karania
odpowiedzialnych za zaistniały stan – stwierdzają w
uzasadnieniu.
Zdaniem autorów projektu powołanie Patrolu-Eko, pozwoli w
znaczący sposób ograniczyć wiele niekorzystnych zjawisk,
wpływających na stan płockiego powietrza. – Zamontowane na
samochodzie czujniki, bez cienia wątpliwości wykryją źródła
zanieczyszczeń i pozwolą zidentyfikować przedsiębiorstwa i
osoby odpowiedzialne za ich rozprowadzanie – opisują.

Słusznie zauważają, że uzyskane w ten sposób dane będą
konkretne, co w efekcie zakończy dyskusję i uda się w końcu
odpowiedzieć na pytanie: kto tak naprawdę wypuszcza do
atmosfery szkodliwe substancje?
Dodatkową funkcją Patrolu-Eko miałyby też być działania na
rzecz zwierząt, szczególnie tych bezpańskich. Taki patrol
mógłby sprawnie interweniować w przypadku znęcania się nad
zwierzętami czy kiedy zwierzę ulegnie wypadkowi.
Przeszkoleni pracownicy patrolu byliby wyposażeni w sprzęt
do odławiania bezdomnych zwierząt, które w efekcie mogłyby
znaleźć bezpieczny dom lub powrót do swojego, naturalnego
środowiska – w przypadku dziko żyjących gatunków.
Patrol-Eko mieściłby się w strukturach Straży Miejskiej.
Wśród obowiązków, które wykonywaliby strażnicy ekologiczni
na liście projektu ogólnomiejskiego złożonego do płockiego
ratusza jest: badanie jakości powietrza i interweniowanie na
zgłoszenia mieszkańców w tej sprawie; kontrola czystości
i porządku na terenie gminy oraz właściwego postępowania
z odpadami (w tym pod kątem lokalizacji nielegalnych
wysypisk śmieci czy wycinki drzew); interwencje związane
z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie miasta;
rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające
zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska.
Pod formularzem zgłoszeniowym do Budżetu Obywatelskiego na
2019 rok widnieje lista pomysłodawców: Litosławy Koper,
szefowej płockiego SLD, Wojciecha Hetkowskiego, miejskiego
radnego, Magdaleny Lewandowskiej i Łukasza Stawickiego,
sympatyków Sojuszu.
Warto dodać, że aby zgłoszenie było kompletne, musiało
zawierać listę poparcia z podpisami minimum 30 osób
zameldowanych w Płocku. – W zaledwie 10 minut udało nam się
zebrać trzydzieści podpisów płocczan – mówiła nam Litosława
Koper.

Z wielką uwagą będziemy śledzić dalsze losy bardzo ważnego
dla naszego miasta projektu. Przypominamy, że projekty
ogólnomiejskie i osiedlowe można składać do Urzędu Miasta
Płocka do 13 sierpnia.
Polecamy: Budżet Obywatelski Płocka po raz 7. Płocczanie
mogą zgłaszać projekty

Masz
pomysł?
Obywatelski czeka…

Budżet

Jeszcze tylko przez 6 dni, czyli do 10 lipca, można zgłaszać
swoje pomysły w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka
i zdecydować o przeznaczeniu pewnej części miejskich
środków. W tym roku jest to 5 mln zł.
Projekt może to zgłosić każdy, kto ukończył 16 lat i jest
zameldowany w mieście zarówno na pobyt stały, jak i czasowy.
Do dyspozycji ma 5 mln złotych podzielone na dwie pule
środków pomiędzy projekty ogólnomiejskie i osiedlowe –
odpowiednio 2 i 3 mln zł. Przy czym koszt jednego projektu
ogólnomiejskiego nie może przekraczać 2 mln zł, a
osiedlowego – 500 tys. zł.
Projekty mogą składać mieszkańcy indywidualnie lub grupowo,
rady mieszkańców osiedli oraz organizacje pozarządowe
zarejestrowane i działające na terenie miasta. Zgłaszany
pomysł musi uzyskać poparcie innych. Projekt osiedlowy
należy złożyć wraz z podpisami co najmniej 15 osób,

ogólnomiejski zaś z minimum 30.
Projekty można złożyć na trzy sposoby:
– w systemie obsługi BOP, który dostępny jest na
stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto i
wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć uzupełnioną
listę poparcia,
–
osobiście – wrzucając do jednej z urn ustawionych w
Biurach Obsługi Klienta UMP przy pl. Stary Rynek 1 (wejście
od ul. Zduńskiej) oraz przy al. Piłsudskiego 6, a także w
Punkcie Obsługi Klienta na ul. Miodowej 8
– pocztą – wypełniony formularz zgłaszania projektów wraz z
wypełnioną listą poparcia przesłać na adres Urząd Miasta
Płocka, pl.Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z
dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” (decyduje data stempla
pocztowego)
Wszystkie projekty przejdą weryfikację formalno-prawną, w
której sprawdza się m.in. zgodność projektu z kompetencjami
gminy lub powiatu, poprawność oszacowania kosztów jego
realizacji. Dopiero te zweryfikowane pozytywnie poddawane są
głosowaniu. W tym roku zostanie ono przeprowadzone od 19
września do 1 października.
Szczegółowe informacje o tegorocznej
Obywatelskiego Płocka znajdziecie tu.

edycji

Budżetu

Źródło: UMP.

Otwarta lista pomysłów, czyli
kolejna
edycja
Budżetu
Obywatelskiego
Właśnie ruszyła VI edycja Budżetu Obywatelskiego Płocka.
Potrwa od 1 czerwca do października – łącznie z głosowaniem.
Do 10 lipca można składać projekty. Głosowanie mieszkańców
miasta odbędzie się od 18 września do 1 października 2017
roku.
Dziennikarze podczas konferencji prasowej zorganizowanej na
terenie Gimnazjum nr 5 mogli zobaczyć dwa spośród wielu
zrealizowanych już projektów BOP. Mikrobus dla Zespołu
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz ścieżka zdrowia dla
mieszkańców osiedla Łukasiewicza to inwestycje zrealizowane
w ramach poprzedniej edycji BOP.

Tegoroczne zasady budżetu są zbliżone do ubiegłorocznych.
Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego
Płocka może zgłosić:
– każdy mieszkaniec Płocka, tj. osoba zameldowana na pobyt
stały lub czasowy, który najpóźniej w dniu zgłaszania
projektu kończy 16 lat,
– grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby
zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w
dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat,
– rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta
Płocka,
– organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na
terenie miasta Płocka
Mieszkaniec, grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub
organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden
projekt.
Projekty powinny dotyczyć spraw, które należą do zadań
własnych gminy albo powiatu,
– koszt projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać kwoty
2 mln złotych, a projektu osiedlowego 500 tys. złotych,
– projekt powinien być zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym
terenie (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
– teren, na którym zlokalizowano projekt musi stanowić
mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób
trzecich (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania),
– obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Gminy
Miasto Płock,
– projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze
Strategii.
– poprawnie wypełniony formularz wraz z listą poparcia (30
podpisów – projekt ogólnomiejski, 15 podpisów – projekt
osiedlowy)
Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji

formalno-prawnej, która dokonywana będzie sukcesywnie, w
miarę napływu projektów przez komórki merytoryczne Urzędu
Miasta Płocka albo miejskie jednostki organizacyjne.
Weryfikacja formalno-prawna będzie polegała m.in. na
sprawdzeniu:
– kompletności i poprawności wypełnienia formularza
zgłoszeniowego projektu,
– kompletności i poprawności wypełnienia listy poparcia
projektu,
– zgodności projektu z kompetencjami gminy lub powiatu,
– zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to
odniesienie do proponowanego zadania),
– czy działka/teren, na którym zlokalizowano projekt stanowi
mienie Gminy Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób
trzecich,
– obiekt, którego dotyczy projekt stanowi mienie Gminy
Miasto Płock nieobciążone na rzecz osób trzecich,
– poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu (czy
koszt projektu ogólnomiejskiego nie przekracza kwoty 2 mln
złotych a osiedlowego 500 tys. złotych),
– czy projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2022 roku oraz dokumenty wynikające ze
Strategii.
Głosowanie na zakwalifikowane projekty odbędzie się od 18
września do 1 października.
Stałe punkt do głosowania od 18 września do 1 października
2017 roku:
– Wydział Promocji i Informacji/Oddział Informacji
Miejskiej/Zespół Komunikacji Miejskiej (pokój 221 A). Urząd
Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
– Urząd Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6
– Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa na tzw. dołku przy ul.
Miodowej 8
Głosowanie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w

godzinach pracy Urzędu.
Punkty do głosowania w wybranych punktach do dyspozycji
głosujących czynne będą w od godz.: 9:00-18:00
– 22 września – Winiary
– 23 września – Góry / Ciechomice
– 30 września – Radziwie / Pradolina Wisły /
– 1 października – Podolszyce Południe / Podolszyce Północ
System obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka (od 18 września
do 1 października 2017 r.) – www.mojemiasto.plock.eu

Info: Urząd Miasta Płocka

