
ROZDZIAŁ XVII. Budżet Obywatelski

Budżet  obywatelski  to  forma
konsultacji  społecznych,  dzięki
której  mieszkańcy  miasta  mogą
zdecydować  o  przeznaczeniu
środków  publicznych.  Proces  ten
służy  zwiększaniu  zaangażowania
mieszkańców  w  sprawy,  które
dotyczą  ich  bezpośrednio.
W Płocku odbyło się do tej pory 8.
edycji,  dzięki  czemu zrealizowano
kilkadziesiąt projektów, oddając do
użytku  nowe  boiska  sportowe,
place  zabaw,  siłownie  pod
chmurką,  chodniki,  parkingi,
zajęcia  dla  młodzieży  czy  nowe
wyposażenie dla szkół.

W 2019  r.  rozpoczęła  się  realizacja  projektów  wybranych  w  ramach  7.  Edycji  Budżetu
Obywatelskiego  Płocka.  Regulamin  tej  edycji  Budżetu  został  określony  w  Zarządzeniu
Nr 4593/2018  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  27  września  2018  roku.  Na  ten  cel
przeznaczono 5 mln zł, z podziałem na dwie pule: ogólnomiejską – w wysokości do 2 mln zł,
i osiedlową – w łącznej wysokości do 3 mln zł, z zastrzeżeniem, że koszt projektu osiedlowego
nie może przekroczyć kwoty 500 tys. zł. Projekty można było zgłaszać w terminie od 4 lipca do
13 sierpnia 2018 r. Zgłoszono 81 projektów, w tym zweryfikowano pozytywnie 60 (32 projekty
ogólnomiejskie, 49 projektów osiedlowych) a negatywnie 21. W dniach 1 - 14 października
2018  r.  odbyło  się  głosowanie  na  trzy  sposoby:  bezpośrednio,  smsowowo,  internetowo.
Frekwencja  wyniosła  5,7%.  Do  realizacji  wybrano  16  projektów  (2  ogólnomiejskie  i  14
osiedlowych).

Tabela 17.1: Projekty wybrane do realizacji w 7. Edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka 

Lp.
Numer

projektu
Nazwa Charakter Stan realizacji

1. 30
Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Reha-
bilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro

ogólnomiejski
przygotowanie 
do realizacji

2. 8
Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy 
Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku

ogólnomiejski
przygotowanie 
do realizacji

3. 31 Szkoła Przyszłości
osiedlowy – os. 
Dworcowa

w trakcie 
realizacji

4. 38
Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku 
Jakubowym” w Płocku – Imielnicy, 

osiedlowy – os. 
Imielnica

zrealizowany

5. 9
Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i 
rekreacji

osiedlowy – os. 
Dworcowa

Przygotowanie 
do realizacji

6. 78
Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru 
miejskiego

osiedlowy – os. 
Borowiczki

zrealizowany

7. 72
Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej 
w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci 
Płocka”

osiedlowy – os. 
Kochanowskiego

zrealizowany
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Stacja „Borowiczki" powstała w ramach systemu roweru miejskiego



8. 39
Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 
licencjonowanych zestawów komputerowych

osiedlowy – os. 
Łukasiewicza

zrealizowany

9. 17
Samochód dla uczniów Szkoły Podstawowej nr
23 w Płocku

osiedlowy – os. 
Podolszyce Pn.

zrealizowany

10. 33
Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich
- plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych

osiedlowy – os. 
Kochanowskiego

przygotowanie 
do realizacji

11. 43 Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka”
osiedlowy – os. 
Miodowa

zrealizowany

12. 61 Warsztaty parkour oraz breakdance
osiedlowy – os. 
Miodowa

zrealizowany

13. 40
Hotel dla dzikich zapylaczy ze  strefą 
nektarodajną

osiedlowy – os. 
Podolszyce Pd.

zrealizowany

14. 67 Zostań Mistrzem – bokserski Płock
osiedlowy – os. 
Kolegialna

zrealizowany

15. 6 Wieże lęgowe dla jerzyków
osiedlowy – os. 
Dworcowa

przygotowanie 
do realizacji

16. 57 Płockie SMART Ławki
Osiedlowy – os. 
Podolszyce Pd.

zrealizowany

Źródło: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka

W styczniu 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli  w  procesie  wybierania,  funkcjonowania  i  kontrolowania  organów  publicznych.
Zmienione przepisy dotyczą również budżetu obywatelskiego. Stąd też kolejna ósma edycja
Budżetu  Obywatelskiego  Płocka  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  nowe  rozwiązania
zaproponowane przez ustawodawcę.

W 2019 r. rozpoczęła się kolejna
8.  Edycja  Budżetu
Obywatelskiego Płocka zgodnie
z Uchwałą  Nr  137/VII/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia
2019  roku w  sprawie  określenia
zasad  i  trybu  przeprowadzania
konsultacji  społecznych  budżetu
obywatelskiego z mieszkańcami
Miasta  Płocka oraz  Zarządzeniem
Nr  604/2019  Prezydenta  Miasta
Płocka  z dnia  10  czerwca  2019
roku  w  sprawie  przeprowadzenia
konsultacji  społecznych
z mieszkańcami Płocka dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Płocka na
2020 rok. Na ten cel przeznaczono
5 650 000,00  zł,  z  podziałem  na
dwie  pule:  ogólnomiejską  –
w wysokości  do  2 200 000,00  zł,  i  osiedlową  –  w  łącznej  wysokości  do  3 450 000,00  zł,
z zastrzeżeniem, że koszt projektu osiedlowego nie może przekroczyć kwoty  575 000,00 zł.
Projekty można było zgłaszać w terminie od 10 czerwca do 31 lipca 2019 r. Zgłoszono 83
projekty, w tym zweryfikowano pozytywnie 62 (17 projektów ogólnomiejskich i 45 projektów
osiedlowych),  a negatywnie  20.  W  dniach  od  7  do  20  października  2019  r.  odbyło  się
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Zmodernizowana sala widowiskowa w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca 
„Dzieci Płocka”



głosowanie  na  dwa  sposoby:  bezpośrednio  i internetowo.  Frekwencja  wyniosła  6,41%.
Do realizacji wybrano 16 projektów (2 ogólnomiejskie i 14 osiedlowych).

Tabela 17.2: Projekty wybrane do realizacji w 8. Edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka 

Lp.
Numer

projektu
Nazwa Charakter Stan realizacji

1. 14
Przebudowa placu zabaw na terenie 
Miejskiego Przedszkola nr 21

osiedlowy (os. 
Dworcowa)

przygotowanie 
do realizacji

2. 15
Sala do terapii integracji sensorycznej 
„Miodowe wzgórza”

osiedlowy (os. 
Miodowa)

w trakcie 
realizacji

3. 19 Powiedz "si" terapii SI
osiedlowy (os. 
Miedzytorze)

w trakcie 
realizacji

4. 21 StudioBus
osiedlowy (os. 
Kolegialna)

w trakcie 
realizacji

5. 22 Integracyjno-sensoryczny plac zabaw
osiedlowy (os. 
Kolegialna)

w trakcie 
realizacji

6. 29 Zostań Mistrzem - bokserski Płock
osiedlowy (os. 
Kolegialna)

w trakcie 
realizacji

7. 45 Siłownia zewnętrzna
osiedlowy (os. 
Ciechomice)

przygotowanie 
do realizacji

8. 47
Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 
150 m2 przy ul. Tokarskiej 29

osiedlowy (os. 
Pradolina Wisły)

przygotowanie 
do realizacji

9. 49
Samochód do nauki jazdy dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie

osiedlowy (os. 
Łukasiewicza)

zrealizowany

10. 50 Obywatelski Płock ogólnomiejski
w trakcie 
realizacji

11. 53 Nowoczesna edukacja
osiedlowy (os. 
Dworcowa)

przygotowanie 
do realizacji

12. 58
EKO PATROL - Dobro zwierząt - Wspólna 
sprawa

ogólnomiejski
przygotowanie 
do realizacji

13. 70
"Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa" - 
dotyczy postawienia nowej stacji roweru 
miejskiego na ul. Traktowej w Płocku

osiedlowy (os. 
Winiary)

w trakcie 
realizacji

14. 76
Modernizacja wentylacji w Szkole 
Podstawowej nr 15 im. Św. Franciszka z 
Asyżu w Płocku

osiedlowy (os. 
Góry)

w trakcie 
realizacji

15. 77

"Nowoczesna Kl@sa” - Wyposażenie nowej 
pracowni komputerowej w serwer i 20 
zestawów komputerowych dla uczniów, 
dotykowy monitor interaktywny 65" i 
urządzenie wielofunkcyjne

osiedlowy (os. 
Tysiąclecia)

w trakcie 
realizacji

16. 82
Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2 
Książnicy Płockiej

osiedlowy (os. 
Wyszogrodzka)

przygotowanie 
do realizacji

Źródło: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
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