
  

ID Tytuł projektu Lokalizacja Opis projektu
Szacunkowy 

kosztorys
Projektodawca

Rekomendacja merytorycznych 

wydziałów Urzędu Miasta 

Otwocka

Decyzja Komisji Opiniującej 

2

Przebudowa ul. Chrobrego 

wraz z chodnikiem i progami 

zwalniającymi

ulica Chrobrego

Zakres zadania będzie obejmował wykonanie prac polegających na przebudowie (wymiana nawierzchni

jezdni, budowa progów zwalniających, poszerzenie chodnika pod miejsca parkingowe) drogi gminnej nr

270629W tj. ul. Chrobrego od ul. Kraszewskiego (w kierunku rzeki Świder).

590 000 Tomasz Boceński

Pozytywna. Po dokonaniu korekt 

w uzgodnieniu z autorem projektu 

zadanie jest możliwe do realizacji 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

5

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

DROGOWEGO – doświetlenie 

przejść dla pieszych

1. ulica 

Szkolna/Zygmunta 

(przy SP nr 4)

2. ulica Wysockiego 

(na wysokości numeru 

3)

3. ulica Okrzei (na 

wysokości numeru 

136)

4. ulica Okrzei (na 

wysokości numeru 68)

5. ulica Okrzei (na 

wysokości numeru 81)

6. ulica Łukasińskiego 

(na wysokości numeru 

45 – przy kościele)

7. ulica Łukasińskiego 

(na wysokości numeru 

32 ul. Batorego)

8. ulica Wiejskiej (na 

wysokości numeru 60)

9. ulica Hallera (przy 

sklepie Top Market)

Budowa latarni doświetlających przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi/standardami zawartymi przez

Ministerstwo Infrastruktury w dokumencie: „WYTYCZNE PRAWIDŁOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA

PIESZYCH” (grudzień 2017) lub zgodnie ze standardami dotychczas praktykowanymi przy podobnych

inwestycjach realizowanych przez miasto Otwock.

145 000 Mateusz Głasek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

6 Projekt i budowa ulicy Letniej ulica Letnia

Zakresem przedmiotowym niniejszego projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej ulicy oraz budowa

drogi o długości ok. 530 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej z odwodnieniem poboczami

chłonnymi przy założeniu jednokierunkowego ruchu na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Olszowej

(szerokość drogi jednokierunkowej 4,0 m).

555 000 Monika Gągałka

Negatywna. Część gruntów nie 

stanowi własności Gminy Otwock. 

Koszt inwestycji przekraczający 

kwotę 600 tys. zł.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

7

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 

DROGOWEGO NA UL. 

MAJOWEJ W REJONIE 

PRZEDSZKOLA NR 20

ulica Majowa w 

rejonie Przedszkola 

nr 20

1. Projekt i budowa progów spowalniających typu wyspowego (tzw. "poduszka berlińska") wraz z

oznakowaniem pionowym po obu stronach istniejącego przejścia dla pieszych na wysokości wyjścia z

przedszkola (furtka). Proponowana odległość 20-50m od przejścia zostanie ustalona przez ekspertów na

etapie projektu. Całkowita liczba wybudowanych progów - 4 szt.

2. Wzniesienie oznakowania pionowego w rejonie progów spowalniających. Całkowita liczba znaków

pionowych - 2 szt.

20 000 Piotr Dąbrowski

Negatywna. Wskazane zadanie 

zlokalizowane jest na drodze 

powiatowej, co uniemożliwia 

realizację zadania w zgodzie z 

zapisami regulaminowymi.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 
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9 Na rower? Na Meran!

lasy sosnowe 

porastające wydmy 

ciągnące się od 

rzeki Świder do 

dzielnicy Jabłonna, 

z kulminacyjnym 

wzniesieniem 

zwanym "Górą 

Meran"

Projekt "Na rower? Na Meran!" zakłada wykorzystanie walorów przyrodniczych otwockich lasów porastających wydmę ciągnącą się od rzeki Świder do

dzielnicy Jabłonna, z kulminacyjnym wzniesieniem zwanym "Górą Meran". Realizacja niniejszego projektu obejmować będzie działania w czterech

obszarach: 

1. Wytyczenie i oznakowanie górskiej krajobrazowej ścieżki rowerowej, stanowiącej przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej zalesionymi grzbietami wydm

od gminy Wawer do gminy Józefów. Trasa górskiej krajobrazowej ścieżki rowerowej rozpoczynać się będzie nad rzeką Świder (stanowiąc kontynuację trasy

"urywającej się" w okolicach ulicy Wiązowskiej w Józefowie) i będzie wiodła przez najpiękniejsze fragmenty otwockich lasów. Ścieżka będzie kończyć się w

rejonie OSP Jabłonna skrzyżowaniem ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż ul. Narutowicza, którą rowerzyści będą mogli dojechać do leśnych duktów w

rejonie Śródborowa (etap od Jabłonnej do Śródborowa nie jest objęty niniejszym projektem). W wybranych punktach górskiej ścieżki rowerowej Świder –

Meran – Jabłonna wybudowane będą 3-4 miejsca odpoczynku: drewniane, ażurowe altany, z elementami dekoracyjnymi w stylu "świdermajer". Wszystkie

skrzyżowania szlaków turystycznych i istniejących ścieżek rowerowych oznakowane będą drogowskazami, również zawierającymi charakterystyczne detale

w stylu "świdermajer".

2. Wybudowanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Świder, dzięki której otwocka górska krajobrazowa ścieżka rowerowa zostanie połączona w atrakcyjny

i bezpieczny sposób z istniejącą ścieżką rowerową "wawersko-józefowską". Balustrady kładki wykonane będą w stylu "świdermajer". Optymalnym miejscem

przerzucenia kładki jest malowniczy rejon ujścia rz. Mienia do Świdra. 

3. W końcowej części górskiej krajobrazowej ścieżki rowerowej, biegnącej zboczami najwyższego wzniesienia w okolicy ("Góra Meran", 125 m n.p.m.),

urządzona będzie dodatkowa, 2-3 kilometrowa ścieżka rowerowa dla bardziej zaawansowanych rowerzystów, z unikalnymi na Mazowszu elementami

typowymi dla klasy MTB / enduro trail, np.: mostki, kładki, strome zjazdy, ostre łuki z rampami bocznymi, pagórki do wyskoków itp. Ze względów

bezpieczeństwa, ścieżka "MERAN MTB" będzie jednokierunkowa, wyraźnie oznakowana jako tzw. "single track" i zabezpieczona przed wjazdem

jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Dla większej radości z dynamicznej jazdy, niektóre fragmenty ścieżki zostaną utwardzone kruszywem skalnym i/lub

balikami z drewna sosnowego. W miejscach wymagających zabezpieczenia wydmy przed osuwaniem się wykonane zostaną palisady z balików sosnowych.

Mała architektura na początku i końcu trasy oraz wszystkie drogowskazy wykonane będą w stylu "świdermajer".

4. Promowanie otwockiej górskiej krajobrazowej ścieżki rowerowej i ścieżki ekstremalnej "MERAN MTB" poprzez zamieszczanie informacji o nich na

stronach internetowych i w materiałach drukowanych Urzędu Miasta Otwock i Powiatu Otwockiego, na tematycznych portalach internetowych, w

przewodnikach turystycznych, mapach google, mapach wektorowych w plikach .gpx itd. Tytuł projektu "Na rower? Na Meran!" będzie zachęcać do

weekendowej wizyty w otwockich lasach, gdzie prócz ruchu na świeżym powietrzu zyskają wiedzę o historii miasta i barwnej przeszłości całej "linii

otwockiej". Stąd, przy każdym miejscu odpoczynku wzdłuż ścieżek ustawione będą tablice informacyjne z planem sytuacyjnym, opisujące historię miejsc

wartych uwagi, a znajdujących się w pobliżu. 

140 000 Bogumił Wysocki

Negatywna. Nie jest możliwe 

zrealizowanie projektu w ciągu 1 

roku budżetowego ze względu na 

konieczność wielu uzgodnień. 

Brak własności gruntów 

uniemożliwiający inwestowanie 

na terenach góry "Meran". Koszt 

zadania niedoszacowany.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

10

Wymiana nawierzchni jezdni 

wraz z krawężnikami i 

odwodnieniem ul. Jagienki

Osiedle 

Sienkiewicza, ulica 

Jagienki

Projekt obejmuje:

- frezowanie nawierzchni,

- rozbiórka krawężników, 

- wykonanie pobocza D10 chłonnego wraz z płytami ażurowymi,

- wykonanie progu zwalniającego wg. projektu z kostki brukowej

400 000 Agnieszka Osiak

Pozytywna. Po dokonaniu korekt 

w uzgodnieniu z autorem projektu 

zadanie jest możliwe do realizacji 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

11

Budowa placu rekreacyjnego 

dla dorosłych i dzieci - siłownia 

napowietrzna wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą.

Osiedle 

Sienkiewicza dz. 

ew. 144/4 

 Projekt obejmuje:

- projekt placu rekreacyjnego, 

- ogrodzenie z dwóch stron ok. 65 mb,

- dojście - chodnik z kostki brukowej ok. 15 mb

- wykonanie bezpiecznego podłoża pod urządzeniami,

- zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń,

- zakup i montaż ławeczek 2 szt., kosza na śmieci 1 szt., tablicy informacyjnej z regulaminem oraz stojaka na

rowery,

- posadzenie miejscowe żywopłotu.

147 000 Agnieszka Osiak

Negatywna. Wskazana lokalizacja 

dotyczy działki, w sprawie której 

toczy się obecnie postępowanie o 

jej zwrot na rzecz spadkobierców 

byłych właścicieli. 

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

12

Budowa 3 (trzech) boisk do 

siatkówki plażowej oraz 

budowa ścianki wspinaczkowej

Plaża Miejska nad 

Świdrem

W ramach projektu będą przeprowadzone wszelakie pracy przygotowawcze jak przygotowania projektu,

przygotowanie podłoża dla boisk i ścianki wspinaczkowej, zabezpieczenia boisk i ścianki wspinazckowej

siatką ochroną, zakup niezbędnego sprzętu i akcesoriów, podprowadzenia oświetlenia, przygotowanie

zaplecza socjalnego, nadzór i późniejsze zagospodarowanie obiektu.

299 800 Igor Sudnik

Negatywna. Wskazany teren nie 

jest własnością Gminy Otwock, co 

według regulaminu uniemożliwia 

realizację zadania w ramach 

budżetu obywatelskiego 

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

13
Ułożenie nawierzchni na ul. 

Sokolej w Świdrze
ulica Sokola

Ułożenie nawierzchni na ul. Sokolej od Majowej do Marszałkowskiej wraz z progami zwalniającymi oraz

wjazdem na osiedle przy ul. Marszałkowskiej prowadzących do bloków 25, 27, 31 od strony ulicy.
300 000

Paulina 

Augustyniak

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



14
Projekt i budowa wybiegu dla 

psów

Park Miejski w 

Otwocku przy ul. 

Generała Juliana 

Filipowicza 9, 

pomiędzy 

parkingiem przy 

budynku LO im. K.I. 

Gałczyńskiego, 

ogrodzeniem 

zewnętrznym parku 

wzdłuż ul. 

Filipowicza i aleją 

wewnątrz parku 

miejskiego.  Działka 

ewid. nr 17/2 z 

obrębu 0139. 

Podążając za obecnymi trendami w większości miast proponuję stworzenie miejsca aktywnego 

wypoczynku dla psów pod opieką ich właścicieli. Otwock jako miasto powiatowe, zamieszkiwane przez

ponad 45 tys. ludzi, nie ma takiego obiektu w obrębie swoich granic. Najbliższe wybiegi dla psów

zlokalizowane są w Warszawie, a są one już standardem w większości polskich miast. Projekt ten powstał w

trosce o naszych czworonożnych pupili oraz czystość naszego miasta. Ideą wybiegu dla psów jest stworzenie

miejsca, gdzie psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody.

Mając na uwadze powyższe, proponuję zorganizowanie wybiegu dla psów na terenie otwockiego parku

miejskiego, w części, która nie jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych, gdyż położona jest

bezpośrednio wzdłuż ul. Generała Juliana Filipowicza.

Projektowany wybieg dla psów to ogrodzony teren częściowo zadrzewiony o nawierzchni trawiastej.

Wyposażony w ławki dla opiekunów psów, samozamykające się bramki przy wejściach oraz tablicę z

regulaminem  korzystania z wybiegu. 

Dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa teren zostanie odizolowany ogrodzeniem systemowym w wysokości

do 1,50m, z bezpiecznymi furtkami.

Zainstalowane zostaną dwa kosze na śmieci i dwie psie stacje (dystrybutory woreczków wraz z pojemnikami

na odchody), co umożliwi zarówno edukację społeczeństwa w zakresie obowiązku sprzątania po psie jak

również zachowanie czystości na terenie wybiegu.

28 600 Ewa Popiel

Negatywna. Wskazana lokalizacja 

dotyczy terenu Parku Miejskiego, 

na terenie którego trwają obecnie 

prace związane z rewitalizacją. 

Zatwierdzony i realizowany 

projekt rewitalizacji nie 

przewiduje takiej funkcji na 

terenie Parku Miejskiego. Teren 

objęty nadzorem konserwatora 

zabytków

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

15 Park gier przy SP4

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 4, 

pomiędzy budynkiem 

szkoły a salą 

gimnastyczną oraz 

pas zieleni za salą 

gimnastyczną

Na przestrzeni ok. 150 m2 zmieszczą się po dwa stoły pingpongowe zewnętrzne, stoły wraz z ławkami do gry

w szachy/warcaby oraz piłkarzyki zewnętrzne. W pasie zieleni za salą gimnastyczną zostaną umiejscowione

trampoliny zewnętrzne. Konieczne będzie dostosowanie nawierzchni i remont ogrodzenia od północnej

strony szkoły. Dodatkowymi elementami podwyższającymi walory użytkowe przestrzeni będą ławki, kosze na

śmieci, parasole.

49 500 Jacek Borys

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

16 Park Naukowy na Kresach

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 6, 

u zbiegu ulic 

Ambasadorskiej i 

Czecha

Projekt zakłada budowę parku naukowego dla dzieci i młodzieży z miasta Otwocka. Na zielonym terenie

Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku, ul. Ambasadorska 1 , sąsiadującym z wybudowanym w ramach

budżetu obywatelskiego w 2017 Parku Sportowo-Rekreacyjnego na Kresach; u zbiegu ulic Ambasadorskiej i

Czecha chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Naukowy składający się z 18 interaktywnych i

certyfikowanych urządzeń. Projekt zakłada stworzenie trzech tematycznych stref: Muzyki, Nauki i Optyki.

W skład Strefy Muzyki wejdą takie elementy jak bębny, grające trójkąty, gong i cymbały w jednym, ksylofon,

rury deszczowe i wieloelementowy panel muzyczny. Drugą strefą będzie Strefa Nauki, a w niej koło

optyczne, kołyska Newtona, zjazd linowy, wielokrążek oraz wir wodny, eko-memory, głuchy telefon. Trzecią

strefą będzie Strefa Optyki, złożona z takich urządzeń jak: film animowany bliźniacze lustra, czyja to twarz,

krzywe zwierciadła, pisanie lustrzane. 

Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.

Teren zielony zostanie również ogrodzony oraz wyposażony w elementy małej architektury (ławeczki, kosze

na śmieci oraz stojak rowerowy). 

300 000 Olga Bernadzka

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

21

Ekologiczno-edukacyjna 

ścieżka z placem zabaw na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 

12

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 12

W ramach zadania planowane jest wykonanie: projekt zagospodarowania placu zabaw, demontaż

istniejących urządzeń, zakup i montaż nowego sprzętu, wykonanie tablic informacyjnych. W strefie

ekologicznej planuje się ustawienie pojemników do segregacji śmieci oraz ogrodowe lampy solarne. W

strefie edukacyjnej powstanie ścieżka sensoryczna, przy której będą ustawione tablice edukacyjne oraz

urządzenia sportowe. W strefie rekreacyjnej znajdzie się altanka, statek piracki, huśtawka "bocianie

gniazdo", huśtawka z opon, karuzela tarczowa, huśtawka wagowa oraz piaskownica. Wykonanie

dodatkowego wygrodzenia wewnętrznego placu zabaw i ścieżki ekologicznej oraz wykonanie wejścia od

strony ul. Sportowej oraz od strony terenu szkolnego.

150 000 Monika Bartold

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



22

Ognisko 

Wychowawcze"Świder" -

siłownia plenerowa

Teren Ogniska 

Wychowawczego 

"Świder" w 

Otwocku, ul. 

Mickiewicza 43/47 

05-402 Otwock

Zakup i montaż dwóch urządzeń do istniejącej już siłowni plenerowej. 

Wypychacz: do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku

życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców. Długość: 1360 mm x szerokość: 830 mm x wysokość:

2030 mm, wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm

Podciągacz: do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu dla osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku

życia, dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej i pleców. Długość: 1280 mm x szerokość: 840 mm x wysokość:

2020 mm, wysokość słupa nad poziom gruntu: 2020 mm.

25 104 Grażyna Rzeplińska
Negatywna. Wskazana lokalizacja 

nie jest własnością Gminy Otwock.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

23
"Nad Brzegami Świdra" - 

dodruk książki
Powiat Otwocki

Działaniem zostanie objęty dodruk publikacji "Nad Brzegami Świdra", w wydaniu uzupełnionym,

poszerzonym i poprawionym.
30 000

Antonina Anna 

Morawska 

Pałasińska

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

24
"Ułani u Ani" spektakl teatru 

Stajnia w Świdrze 

Ulica Zaciszna 40a, 

40b

Przedmiotem zadania jest wystawienie przed publicznością spektaklu teatralnego w plenerze.

Aby móc przygotować i zaprezentować takie widowisko konieczne jest przygotowanie: odpowiedniej sceny,

dekoracji, kostiumów i charakteryzacji dla aktorów, rekwizytów teatralnych, miejsc dla publiczności,

oświetlenia i nagłośnienia spektaklu oraz stworzenia zaplecza sanitarnego.   

20 000

Antonina Anna 

Morawska 

Pałasińska

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

25

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI 

NA UL. JASNEJ WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU

ul. Jasna na 

odcinku od ul. 

Górnej do ul. Jana 

Pawła II ( do stacji 

PKP Świder)

Gruntowny remont i rewitalizacja wskazanego terenu. Przede wszystkim budowa dodatkowego

odwodnienia oraz drogi o nowej nawierzchni asfaltowej, budowa parkingu oraz ustawienie stojaków

rowerowych typu ,,U".

235 500 Katarzyna Kabat

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

27

JUTRZNIA ZA 

NIENARODZONYCH - warsztaty 

muzyczne i koncert finałowy 

dla mieszkańców miasta i 

gminy Otwock z 

towarzyszeniem orkiestry pod 

dyr. kompozytora Pawła 

Bębenka 

Parafia pw. 

Zesłania Ducha 

Świętego

1) warsztaty wokalne dla chórzystów, wokalistów i amatorów kształcące warsztat wokalny w oparciu o dzieło

muzyczne kompozytora Pawła Bębenka "Jutrznia za nienarodzonych" z towarzyszeniem orkiestry

powiększonej o muzyków z gminy Otwock, biorących udział w warsztatach w panelu dla instrumentalistów.

Warunek dla instrumentalistów - umiejętność gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

Warsztaty osobiście poprowadzi kompozytor - Paweł Bębenek (zgoda Wydziału Kultury)

2) koncert finałowy - widowisko multimedialne dla mieszkańców miasta i gminy Otwock w wykonaniu chóru i 

orkiestry warsztatowej.

49 000
Anna Rogulska-

Wenham

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Negatywna. Komisja Opiniująca 

nie zgodziła się z promocją 

kultury poprzez wykorzystanie 

"upamiętaniania dzieci 

zmarłych przed narodzeniem"

28

RELACJE RODZICE - DZIECI - 

WARSZTATY WYCHOWAWCZE 

DLA RODZICÓW , tj. cykl 2 

konferencji  i  warsztaty (10 

spotkań) dla rodziców o 

relacjach w rodzinie. Prowadzi 

socjolog p. Maria Berlińska

Parafia pw. 

Zesłania Ducha 

Świętego

Omówienie podczas konferencji i praca z uczestnikami warsztatów na bardzo ważny temat relacji w rodzinie,

wychowania dzieci i radzenia sobie z problemami na tym polu. Profilaktyka złych zachowań społecznych,

zapobieganie patologiom w rodzinie, radzenie sobie ze stresem, analiza problemów rodzice i dzieci a szkoła.

Praktyczne porady i ćwiczenia w grupach.

20 000
Anna Rogulska-

Wenham

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

29

Budowa miejsc postojowych 

przy ul. M.C. Skłodowskiej. 

Parking ogólnodostępny.

Osiedle przy ul. 

Karczewskiej,  ul. 

M. C. Skłodowskiej i 

ul. Andriollego w 

Otwocku

Projekt zakładałby utworzenie około dziesięciu równoległych miejsc parkingowych na obecnie zielonym

terenie, położonym przy osiedlowej uliczce między blokami przy ul. Karczewskiej nr 29, 31, ul. M.C.

Skłodowskiej nr 21, 19, 17, 9, 7 oraz ul. Andriollego nr 54a, 56. Budowa miejsc postojowych uwzględnia

aspekty ekologiczne, miejsca postojowe powstaną tylko na części terenu zielonego.

150 000
Magdalena 

Kowalska

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



31
Projekt i wykonanie ul. Krótkiej 

z chodnikiem
Ulica Krótka

Projekt obejmuje: 

-wykonanie projektu,

- wykonanie jezdni długości ok. 210 mb z kostki betonowej,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej.

300 000
Mieczysław 

Tomaszewski

Negatywna. Konieczna 

przebudowa linii energetycznej, 

co spowoduje znaczny wzrost 

wartości zadania. Ze względu na 

stan prawny nieruchomości, 

których część jest własnością 

prywatną, zadanie nie jest 

możliwe do wykonania w ramach 

budżetu obywatelskeigo

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

32
Plac zabaw Otwock Przyjazny 

Dzieciom

dz. 48 osiedle 

Krucza/Hoża

Przygotowanie terenu - wykorytowanie i nawiezienie piasku. Montaż urządzeń: plac zabaw "Drzewa",

huśtawka, bujak.
149 706 Łukasz Czarkowski

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

33

Eksperymentuj na świeżym 

powietrzu, czyli naukowy plac 

zabaw dla uczniów SP 2 i 

mieszkańców Otwocka

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 2

Na terenie szkoły chcemy stworzyć naukowy plac zabaw. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych

fizyką, a starszym uczniom poprzez eksperymenty na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się z

podręczników. Urządzenia, które chcemy zainstalować ma naszym terenie to: armata powietrzna, głuchy

telefon, kołyska Newtona, naukowy Hex z iluzjami i panel muzyczny. Wszystkie te urządzenia posiadają

podstawowe wymogi bezpieczeństwa zapewnione poprzez zgodność z normami PN-EN 1176-1:2009, a

kolorowa estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie naszej szkoły.

85 701 Teresa Żelazo

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

34 Bezpieczny plac zabaw

Teren Przedszkola 

nr 15, ul. Majowa 

44

Przygotowanie bezpiecznej nawierzchni do zabawy dla dzieci korzystających z zabawek oraz wymiana

wyeksploatowanej drewnianej zabawki na nową. W ramach projektu planujemy wyrównanie terenu pod

nową nawierzchnię, montaż odwodnienia i obrzeży oraz położenie nowej nawierzchni. Zadanie to ma na

celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa małych dzieci korzystających z placu zabaw. Z punktu widzenia

ochrony środowiska CushionFALL to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiękczonych

technologicznie zrębków drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzująca

upadki i chroniąca przed urazami. Inwestycja nie będziemiała negatywnych skutków dla środowiska.

50 000
Maciej 

Pobudkiewicz

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

35

Muzyczne podróże Ignacego - 

lekcje muzealne dla 

przedszkoli i szkół 

podstawowych z terenu 

Otwocka

Muzeum Wnętrz - 

Pałac w Otwocku 

Wielkim

Lekcje muzealne „Muzyczne podróże Ignacego” mają za zadanie przybliżyć życie i twórczość wybitnego

Polaka - Ignacego Jana Paderewskiego. Zajęcia zostaną opracowane na kilku poziomach: dla dzieci w wieku

przedszkolnym oraz dla uczniów szkół podstawowych (podzielonych na dwie grupy wiekowe w klasach 1-3 i

4-8).

Uczestnicy poznają niepodległościową działalność Ignacego Jana Paderewskiego w oparciu o najnowszą

wystawę w Muzeum Wnętrz pt. ”Amerykańskie trasy koncertowe Ignacego Paderewskiego” (która będzie

dostępna od 1.4.2019). Ekspozycja obejmie pamiątki związane z licznymi pobytami muzyka w Stanach

Zjednoczonych (m.in. nagrody muzyczne, odznaczenia i ordery od stowarzyszeń polonijnych, ale także

podarunki od wielbicieli, a nawet pamiątki z podróży krajoznawczych). 

Każdą lekcję zakończy mini recital (20-30 minutowy), którego repertuar będzie specjalnie dobrany do tematu

lekcji i wieku uczestników. Będzie on tłem muzycznym dla prezentowanych treści, a prócz tego umożliwi

zapoznanie się z kompozycjami Paderewskiego. 

Za merytoryczne przygotowanie lekcji odpowiadać będą wspólnie: dr Anna Feliks (kustosz dypl. Muzeum

Wnętrz w Otwocku Wielkim), Dział Edukacji MNW oraz Fundacja Promocji Kultury OtwArte. Lekcje

prowadzone będą przez doświadczonych muzykologów.

Projekt będzie realizowany przez otwocką Fundację Promocji Kultury OtwArte, która współpracuje z

Muzeum Narodowym od 2004 roku. Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji wydarzeń

edukacyjno-kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Załączam oświadczenie prezesa

fundacji o gotowości do realizacji projektu.

74 000
Kamila Grott-

Tomaszek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



36
Inwestycje na drogach SP 3 (ul. 

Kościuszki, Leśna, Inwalidów)

ulice: Kościuszki, 

Leśna, Inwalidów 

Wojennych

W ramach projektu zostaną poczynione inwestycje na ulicach znajdujących się przy SP 3 (ul. Kościuszki,

Leśna, Inwalidów). Ulica Kościuszki zyska częściowe odwodnienie (na wysokości SP 3) i nawierzchnie (na

odcinku od ul. Leśnej do ul. Willowej). Ul. Leśna będzie miała nową nakładkę asfaltową od ul. Warszawskiej

do ul. Kościuszki, a pomiędzy ul. Kościuszki a Żeromskiego (obecnie droga gruntowa) ulica zostanie wysypana

żwirem. Ul. Inwalidów zyska nową nawierzchnię, zgodnie z projektem wykonanym przez miasto w latach

ubiegłych. Wykonanie tej ulicy zostało przewidziane w projekcie budżetu na 2019 r. Jeżeli Rada Miasta,

uchwalając budżet na 2019 r., podtrzyma zaproponowany przez prezydenta zapis, to wówczas przeznaczone

na tą ulicę środki z budżetu obywatelskiego na rok 2019, będzie można wykonać nakładkę asfaltową w ul.

Kościuszki na dłuższym odcinku niż wyżej opisano.

600 000
Olga Górczak-

Żaczek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

37

Rozbudowa ogólnodostępnej 

strefy przy SP 3 (bieżnia, 

urządzenia sportowe, wiaty dla 

rowerów, zieleń)

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 3

Projekt będzie uzupełnieniem zrealizowanego w zeszłym roku projektu ogólnodostępnej strefy gier, ćwiczeń

i zabaw, w ramach którego powstało boisko, urządzenia do ćwiczeń i zabaw. W kolejnym etapie planowana

jest budowa bieżni z miejscem do skoku w dal, kolejne urządzenia do ćwiczeń, piłkochwyty, wiaty dla

rowerów z elementami stylu świdermajer, częściowa wymiana ogrodzenia szkoły, przesunięcie ogrodzenia

wzdłuż bieżni, która ma powstać, nasadzanie zieleni wzdłuż ogrodzenia oraz palisady chroniące zieleń przed

zadeptaniem.

300 000
Olga Górczak-

Żaczek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

38 Aktywne lato w mieście
Teren Szkoły 

Podstawowej nr 8

Projekt przewiduje przeprowadzenie dwutygodniowych półkolonii w okresie wakacyjnym dla dzieci z

Otwocka. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z tygodniowego lub dwutygodniowego programu.

Półkolonie będą polegały na: bezpłatnym świadczeniu opieki nad dziećmi w godzinach pracy rodziców, tj.

8.00-17.00, zapewnieniu wyżywienia, wycieczek do kina, teatru, na basen i wielu innych. 

Uczestnicy półkolonii będą podzieleni na trzy różne grupy wiekowe. Program dla każdej z grup będzie

dostosowany do wieku uczestników. Liczba uczestników każdej grupy wiekowej to około 17 osób. Dzieci

będą miały do dyspozycji infrastrukturę szkoły podstawowej nr 8. 

O przyjęciu na dany turnus półkolonii letnich będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Świadczenie letnich

półkolonii będzie dla uczestników bezpłatne. 

50 000
Olga Górczak-

Żaczek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

39
Przejście dla pieszych w ul. 

Kościuszki
ulica Kościuszki

Przewiduje się wykonanie projektu budowy przejścia, jego uzgodnienie ze wszystkimi instytucjami oraz jego

wykonanie. Niezbędne będzie również wykonanie łącznika z kostki betonowej pomiędzy przejściem dla

pieszych a chodnikiem.

20 000
Olga Górczak-

Żaczek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

40
Doposażenie placu zabaw 

"Jabłonkowo"

plac zabaw 

"Jabłonkowo" przy 

ul. Malwy

W ramach projektu chcielibyśmy, aby wykonano dwa zadania:

1. Zacienienie placu żaglami przeciwsłonecznymi w liczbie 3 lub 4. 

• Projekt

• Zakup żagli wraz z odpowiednim systemem mocującym (system mocujący powinien być tak rozmieszczony,

żeby nie trzeba było ustawiać dodatkowych elementów na terenie placu, a wykorzystać ogrodzenie i

zabawki)

• dostawa oraz montaż żagli na placu zabaw Jabłonkowo

Żagle przeciwsłoneczne mają spełniać następujące wymogi:

• odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr, promieniowanie UV)

• wykonane z mocnej tkaniny o gramaturze min. 340g/m2 

• dodatkowe wzmocnienia krawędzi mocujących

• kolor np popielaty, kremowy, beżowy, ecri

• łatwe w montażu 

2. Wykonanie tablicy informacyjnej w stylu świdermajer wraz z nazwą placu nadaną przez miasto. 

• Tablica drewniana ze zdobieniami w stylu świdermajer

• Na górze usytuowany napis nazwa placu tj. Jabłonkowo

• W środku część informacyjno-ogłoszeniowa tablicowo - magnetyczna

17 000 Monika Haładyj

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



41
Automatyczna toaleta 

publiczna

dz. nr 185, Skwer 7 

Pułku Ułanów

Budowa nowoczesnej AUTOMATYCZNEJ TOALETY PUBLICZNEJ w najczęściej uczęszczanym miejscu miasta

Otwocka. Toaleta będzie zautomatyzowana, przewidziano: automatyczne bezdotykowe mycie i czyszczenie

muszli, mycie i podgrzewanie podłogi, zdalne powiadamianie o awarii i wezwaniach pomocy i wiele innych

funkcji pozwalających na utrzymanie wysokiego standardu i higieny korzystania z toalety. Toaleta będzie

dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz będzie podział dla obu płci oraz specjalne

udogodnienie dla matki z dzieckiem. Toalety będą płatne. Zapewniono możliwość uruchomienia toalety

monetami o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł, 1 euro. Potrzeby fizjologiczne są uważane za

najważniejsze; dlatego powinny być spełnione w pierwszej kolejności.

Opis szczegółowy:

AUTOMATYCZNA TOALETA PUBLICZNA zostanie wykonana w całości łącznie z dachem, ścianami i podłogą z

odlewu betonowo kompozytowego, co tworzy wandaloodporny ekologiczny moduł znacznie przewyższający

parametry izolacyjne i wytrzymałościowe obiektu wykonanego z konstrukcji stalowej w technologi

kontenerowej. Technologia ta zwiększa trwałość i wytrzymałość obiektu na odkształcenia, pęknięcia i

rozszczelnienia konstrukcyjne, zapewniając całkowitą odporność na wilgoć przede wszystkim przy funkcji

automatycznego mycia i dezynfekcji. Zwiększa się także odporność chemiczna, biologiczna i ogniotrwałość

jednocześnie znacząco zmniejszając współczynnik przenikania ciepła U. Zastosowanie ww. technologii

pozwala posadowić obiekt na gruncie bez wylewania fundamentów czyli nie trwale związanym z gruntem,

który w każdej chwili można przestawić w inne miejsce. 

227 350 Marcin Krupa

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

42 Psi Park

dz. nr 18 obr. 129, 

teren po Zieleni 

Miejskiej

Wybieg dla psów składający się z dwudziestu urządzeń Firmy FENSTER. Powierzchnia parku dla psów to 675 m2 . Psi Park

posiada jedno z najatrakcyjniejszych urządzań zabawowych dola psów - Labirynt. Urządzenie świetnie kształtuje koordynację

ruchową i umysłową naszego pupila. Wszystkie urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie w kolorze,

dzięki czemu nie wymagają konserwacji, malowania i impregnacji.Psi Park w całości ogrodzony z odseparowaną toaletą

piaskową dla pupili. Szczegółowy opis zawiera:

- wykonanie nawierzchni trawiastej 675 m2

- wykonanie ogrodzenia panelowego z drutu fi 5 mm, wysokości 1,50 m wraz z podmurówką 0,25 m 120 mb

- dostawa i montaż:płotki małe nr kat. FS01 szt. 1

-  dostawa i montaż: płotki małe i duże nr kat. FS02 szt.1

- dostawa i montaż: równoważnia duża nr kat. FS04 szt. 1

- dostawa i montaż: pochylnia skośna duża nr kat. FS06 szt. 1

- dostawa i montaż: pochylnia łamana duża nr kat. FS08 szt. 1

- dostawa i montaż: pochylnia prosta nr kat. FS09 szt. 1

- dostawa i montaż: hydrant z regulowaną poprzeczką nr kat. FS10,

- dostawa i montaż: przeskok pojedynczy nr kat. FS11 szt. 1

- dostawa i montaż: przeskok potrójny nr kat. FS12 szt. 1

- dostawa i montaż: tunel prosty nr kat. FS13 szt. 1

- dostawa i montaż: talerzyki nr kat. FS14 szt. 1

- dostawa i montaż: tor z rurek nr kat. FS15 szt. 1

- dostawa i montaż: słupki do slalomu nr kat. FS16 szt. 1

- dostawa i montaż: psia toaleta nr kat. FS17 szt. 1

- dostawa i montaż: labirynt mały nr kat. FS18 szt. 1

- dostawa i montaż: parking dla psów nr kat. FS20 szt. 2

- dostawa i montaż: kosz na śmieci nr kat. FS21 szt. 2

170 166
Wojciech 

Chmurzyński

Negatywna. Wskazana lokalizacja 

dotyczy terenu, dla którego 

przewiduje się inne 

wykorzystanie. Zaproponowane 

wykorzystanie terenu po Zieleni 

Miejskiej stoi w sprzeczności z 

planami związanymi z tą 

nieruchomością. 

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

43
Kampania informacyjna 

"Czyste powietrze w Otwocku"

pas dróg 

powiatowych, 

gminnych i tereny 

prywatne

Kampania informacyjna "Czyste powietrze w Otwocku" polegać będzie na:

1. zaprojektowaniu 2 rodzajów bilboardów zwiększających świadomość społeczeństwa nt. zagrożeń

wynikających z niskiej emisji, w tym palenia śmieci w piecach

2. wykonaniu 10 bilboardów na konstukcjach metalowych (w tym montaż)

3. wynajęciu przez okres 5 miesięcy (sierpień-grudzień 2019 r.) miejsc pod konstrukcje z bilboardami (w pasie

dróg powiatowych, gminnych i na posesjach prywatnych).

19 825 Robert Morawski

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



44

Bezpieczny mały sportowiec -

dokończenie budowy chodnika 

przy ul. Wypoczynkowej oraz 

budowa chodnika przy ul. 

Wspaniałej do terenu boisk 

sportowych Vulcan Wólka 

Mladzka

Ulica 

Wypoczynkowa i 

ulica Wspaniała

Dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Wypoczynkowej (do skrzyżowania z ul. Spartańską do

skrzyżowania z ul. Wspaniałą). Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspaniałej (od skrzyżowania z ul.

Wypoczynkową do mostu św. Antoniego), wykonanie parkingu na ok. 14 aut (2,5m/5m) na działce 23/3,

terenie znajdującym się między ul. Wspaniałą a terenem boisk sportowych Vulcan Wólka Mlądzka, montaż

dwóch lamp ulicznych (w tym jednej podwójnej) na istniejących słupach, które będą oświetlać drogę

wewnętrzną na ww. boiska oraz montaż 3 koszy na śmieci.

137 700 Grzegorz Kałowski

Negatywna. Nie jest możliwe 

zrealizowanie projektu w ramach 

budżetu obywatelskiego ze 

względu na nieuregulowany stan 

prawny  nieruchomości. 

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

45
Budowa parkingu przy osiedlu 

"Morskie Oko"
dz. 46 obr. 28

Budowa 26 miejsc parkingowych w tym 1 dla niepełnosprawnych wraz z drogą manewrową oraz dojściem

(chodnikiem) do miejsc postojowych.
147 068

Katarzyna 

Główczyk

Negatywna. Wskazana lokalizacja 

to działka przygotowywanej przez 

miasto do sprzedaży w drodze 

przetargu. 

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

46
Budowa ulicy Ptasiej w 

Otwocku
Ulica Ptasia

Założeniem projektu jest budowa ulicy Ptasiej w Otwocku-Świdrze z kostki betonowej wraz z progami

zwalniającymi (jezdnia o szerokości 3,5 m. i długości ok. 200 m. - ulica jednokierunkowa).
150 000 Anna Węgorek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

47
Budowa ulicy Wiewiórczej w 

Otwocku
Ulica Wiewiórcza

Założeniem projektu jest budowa ulicy Wiewiórczej (od ul. Majowej do ulicy Poetyckiej) w Otwocku z kostki

betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem (z drugiej strony jezdni pobocze z płyty eko), progami

zwalniającymi oraz wjazdami do posesji  (jezdnia dwukierunkowa).

300 000 Alina Laskus

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

48
Zmiana nawierzchni jezdni ul. 

Krakowskiej  
Ulica Krakowska

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie odwodnienia i utwardzenia ulicy. Wykonanie odwodnienia,

a następnie po przygotowaniu odpowiedniej podbudowy ułożenie kostki. Po bokach uzupełnienie kostką

ekologiczną. Ulica ma ok. 600 m długości i średnio 5-6 m szerokości. Niezbędne także będzie wykonanie

przynajmniej trzech progów zwalniających.

600 000 Michał Mazurek

Pozytywna. Po dokonaniu korekt 

w uzgodnieniu z autorem projektu 

zadanie jest możliwe do realizacji 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

49
Zadaszenie trybuny przy boisku 

piłkarskim

ul. Wspaniała, dz. 

nr 23/3 obr. 231
Zadaszenie trybuny dla kibiców przy boisku piłkarskim. 50 000 Karol Mucha

Negatywna. Brak mozliwości 

realizacji zadania w ciągu roku. 

Rzeczywiste koszty przekraczają 

założoną wartość.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

50 Plaża miejska nad rzeką Świder dz. nr 1 obr. 231

Zadanie polega na zagospodarowaniu działki w pobliżu rzeki Świder na stworzenie plaży miejskiej. Miejsce to

należy przygotować poprzez uporządkowanie terenu (wyrównanie, wycinka sanitarna), przywiezienie i

rozprowadzenie piasku plażowego, boisko do piłki siatkowej - plażowej, montaż altany drewnianej,

przygotowanie palenisk do ogniska, ustawienie stołów z ławkami i ławek miejskich, koszy na śmieci, montaż

przebieralni plażowych i stojaka na rowery.

150 000 Mateusz Białek

Negatywna. Wskazana lokalizacja 

jest nieruchomością o 

nieuregulowanym stanie 

prawnym.

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

51

Naukowy plac zabaw wraz z 

oświetleniem przy Szkole 

Podstawowej Nr 9 w Otwocku

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 9

Zestaw edukacyjnych urządzeń interaktywnych składających się z ośmiu elementów, w których skład

wchodzą urządzeni ataki jak eko-memory, figury Lissajous, film animowany, kołyska Newtona, Naukowy Hex,

plenerowa orkiestra, pisanie lustrzane oraz wir wodny. Na terenie szkoły zadbamy również o dobre

oświetlenie.

129 000 Monika Bąk

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

52

Budowa chodnika wzdłuż ul. 

płk R. Kuklińskiego wraz z 

wiatą przystankową

ulica Kuklińskiego, 

dz. 4/1, 5/1, 1/14 

obr. 32

Chodnik długości ok. 370 m + wiata przystankowa. 221 000 Beata Poniatowska

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



53
Wykonanie projektu i budowa 

ul. Suchej i ul. Marszałkowskiej

ul. Sucha na 

odcinku od ul. 

Majowej do ul. 

Marszałkowskiej

Projekt należy wykonać dla całego odcinka ulic:

- ul. Marszałkowskiej do ul. Suchej do ul. Grunwaldzkiej

- ul. Suchej do ul. Majowej do ul. Marszałkowskiej

Wykonanie ulic obejmuje:

- utwardzenie kostką z odwodnieniem

- chodnikiem

- dojściami, wjazdami na posesje

- budowa skrzyżowania

600 000 Barbara Cygan

Negatywna. Brak możliwości 

realizacji zadania ze względu na 

brak własności gruntów. Działki 

znajdujące się w pasie drogowym 

wskazanych ulic stanowią 

własność prywatną, Skarbu 

Państwa lub są we władaniu 

Gminy Otwock.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

54
Utwardzenie ulicy Gdańskiej z 

odwodnieniami

ulica Gdańska na 

odcinku od 

Łukasińskiego do 

Szkolnej

Ułożenie na całej długości drogi tj. ok. 280 - 300 m kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z

projektem.
500 000

Barbara Dzbikowicz-

Sierpińska

Pozytywna. Po dokonaniu korekt 

w uzgodnieniu z autorem projektu 

zadanie jest możliwe do realizacji 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

55
Opaska wokół boiska 

sportowego

boisko sporotowe 

przy Szkole 

Podstawowej nr 1

Podczas realizacji projektu zostaną położone wokół boiska chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm

z obrzeżami na podsypce cementowo-piaskowej. Zostaną zamontowane ławki parkowe wraz z wiatami dla

korzystających z obiektu.

60 112
Krzysztof 

Majchrowski

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

56 Jestem bezpieczny

chodnik wzdłuż ul. 

Karczewskiej (od ul. 

Karczewskiej 14) do 

skrzyżowania z ul. 

Zygmunta (do 

parkingu przy 

Szkole 

Podstawowej nr 1)

Projekt obejmuje demontaż barierek łańcuchowych, zakup 45 barierek drogowych U-12a z poprzeczką (biało-

czerwonych) o dł. 150 cm.
20 000

Anna 

Kokoszczyńska

Negatywna. Zadanie nie należy do 

zadań własnych gminy ze względu 

na lokalizację na drodze 

powiatowej.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

57 Leśny Park "Wiejska" dz. 71/2 obr. 17

Projekt zakłada dostępność pięknego fragmentu zieleni leśnej z możliwością wielogodzinnego aktywnego, rekreacyjnego i

edukacyjnego spędzania wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych, szczególnie rodzin z dziećmi. Wykonane zostanie

kompleksowego zagospodarowanie ternu, poczynając od ochrony i wykorzystania istniejącej zieleni z wkomponowanymi

strefami rekreacji, ćwiczeń i zabaw, wyposażenie w higieniczną toaletę i źródełko wody pitej oraz oświetlenie terenu do

ćwiczeń i spacerów. U zbiegu ulic Wiejskiej i Wawerskiej przy istniejącej ścieżce rowerowej powstaną stojaki na rowery i nowa

stacja rowerów miejskich. Tam też użytkownicy będą mogli skorzystać z toalety i źródełka wody pitnej, pozostawić rowery i

przejść do korzystania z Parku Leśnego "Wiejska". Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed mieszczeniem, higieny oraz

komfortu użytkowników projekt uwzględnia włączenie nowych obiektów do sieci monitoringu miejskiego, jak również

ogrodzenie stref przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta, niszczeniem i korzystaniem w nocy (plac zabaw, strefa

rekreacji).Komunikacja po terenie będzie zapewniona ciągami estetycznych ścieżek gruntowych - żwirowych o szerokości i

układzie zapewniających bezkolizyjne poruszanie się pieszych z wózkami dziecięcymi. Projekt zakłada powstanie doskonałego

miejsca dla wszystkich do prowadzenia spotkań, warsztatów, animacji kultury Parku Leśnego "Wiejska". Część zabawowa

zostanie utworzona w 2 strefach - dla dzieci najmłodszych i dla starszych. Aktywność dzieci oparta będzie na pokonaniu

dostosowanej do możliwości fizycznych ścieżki zabaw uzupełnionych o elementy edukacyjne. Przejście po palach, linach,

trapach, podestach, przeskoczniach poprowadzi je do placu z urządzeniami zabawowymi (domki, zwierzęta, trasa dla zabaw

imitująca ulice, hamaki, zamek. Warunki terenowe bardzo sprzyjają temu układowi, gdyż trasa będzie wpleciona między

drzewa i prowadzić będzie do kolejnych części. Każde urządzenie posiada dopuszczenia i certyfikaty odpowiednie do użycia na

palcach zabaw. Podłoże dla elementów zabawowych zostanie wykonane z naturalnych materiałów jak zrębki, piasek i kora. ta

części terenu znajdzie się w nieznacznym oddaleniu od zgiełku bawiących się i zapewni możliwość swobodnych rodzinnych

spotkań, prowadzenie zajęć edukacyjnych przez animatorów oraz odpoczynku. Wyposażona ławki, zadaszenia, hamaki, stoliki

do gier (np. chińczyk), pień-szafę dla wędrujących książek oraz miejsce do grilowania. Najbliżej placu zabaw znajduje się część

do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych, pozwalając jednocześnie na kontakt wzrokowy z dziećmi.

593 100 Piotr Michalak

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



58
SPORTOWA JABŁONNA - 

"Siłownia pod chmurką"

obr. 259 dz. 76 lub 

dz. 122 (między 

ulicami 

Niezapominajki i 

Kaczeńców lub 

Kaczeńców i 

Jaśminową)

Realizacja projektu zakłada następujący zakres prac:

1. Wykonanie projektu modernizacji terenu pod inwestycję wraz z projektem siłowni zewnętrznej.

2. Wyrównanie, utwardzenie terenu pod urządzenia siłowni, zabezpieczenie rowu melioracyjnego,

ogrodzenie terenu.

3. Zakup, dowód i montaż urządzeń siłowni zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa

(dopuszcza się zmianę konfiguracji poszczególnych zestawów).

4. Zakup, dowóz i montaż ławeczek, stolika szachowego, regulaminów i koszy na śmieci.

5. Instalacja i podłączenie kamery do monitoringu miejskiego.

6. Promocja zadania.

150 000 Monika Kwiek

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

59

Pomoc specjalistyczna - 

integracja sensoryczna z 

elementami terapii ręki

Teren Żłobka 

Miejskiego

Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych stosowanych w Polsce.

Skierowana jest do dzieci z różnego rodzaju opóźnieniami psychoruchowymi. Oparta jest na trzech systemach zmysłowych:

dotyku, priopriocepcji i układzie przedsionkowym. W oparciu o te systemy kształtują się procesy wzrokowe i słuchowe. Terapia

jest poprzedzona wcześniejszym ustaleniem trudności występujących u dziecka, przeprowadzaniem wywiadu z rodzicem a

następnie stworzeniem planu ćwiczeń dla danego dziecka. Ważne by zajęcia terapeutyczne odbywały się regularnie, wtedy

efekty terapii będą znacznie szybsze. Rodzice otrzymują wskazówki do pracy w domu i są w stałym kontakcie z terapeutą. W

2016 roku w Żłobku Miejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego powstała profesjonalna sala do zajęć z integracji

sensorycznej. Jest ona wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty do ćwiczeń (huśtawki, podwieszenia, masażery, zestawy

do ćwiczeń układu dotykowego, małej motoryki, ćwiczeń równoważnych). Wymienione pomoce służą do stymulowania

systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego itp. Pragniemy, aby ta piękna sala służyła wsparciem dla wielu

dzieci i ich rodziców. Niech  najmłodsi obywatele naszego Miasta rozwijają się prawidłowo. Za możliwość organizacji takiej sali i 

zajęć, dziękujemy przy każdej stosownej okazji. W dzisiejszym świecie wiele dzieci wykazuje zaburzenia integracji sensorycznej

o różnym nasileniu. Są one spowodowane niedojrzałością pierwotnych systemów zmysłowych bądź też ograniczeniem

bodźców zmysłowych w pierwszym okresie życia dziecka. Zajęcia te mają na celu poprawę funkcjonowania dziecka

(koncentrację, równowagę, motorykę dużą i małą itd.), zmniejszenie lub wyeliminowanie trudności związanych z uczeniem się

w starszym wieku, dobry start w przyszłość, wspieranie rodziców w trudnej roli bycia rodzicem dziecka z trudnościami

rozwojowymi. Wszyscy rodzice powinni pamiętać, że o prawidłowy rozwój integracji sensorycznej należy dbać od

najmłodszych lat. Odbywa się on w każdej chwili każdego dnia podczas prawidłowo wykonywanych codziennych czynności. 

50 000 Joanna Duda

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

60

Zakup i montaż materacowych 

osłon na ściany i narożniki w 

sali gimnastycznej 

Teren Szkoły 

Podstawowej nr 1

Projekt zakłada zabezpieczenie materacowymi osłonami ścian podkoszowych oraz narożników przy

drzwiowych w sali gimnastycznej SP1 w Otwocku. W ramach realizacji projektu konieczny jest zakup

atestowanych osłon i ich montaż. Montaż materacy ochronnych odbywa się za pomocą rzepów

umieszczonych na tylnej części materaca, którymi poszczególne panele montowane są do listwy materaca. 

19 457 Tomasz Malesa
Negatywna. Projekt nie spełnia 

kryterium ogólnodostępności.

Negatywna. Uzasadnienie 

zbieżne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych. 

61 Biegnij z Jedynką
Teren Szkoły 

Podstawowej nr 1

Należy wyznaczyć trasę biegów, zorganizować pracę wolontariuszy, przygotować materiały promocyjne wraz

z dystrybucją, koordynować prace związane z biegiem, przygotować odpowiednią dokumentację.Termin

08.06.2019 r. w godzinach 11.00-13.00. Impreza ma charakter otwarty warunkiem uczestnictwa jest

bezpłatne zgłaszanie się do biegu oraz zaakceptowanie regulaminu biegu. Planowane są dwa biegi. Pierwszy

o dystansie krótszym dla dzieci (400m) oraz dłuższym dla osób dorosłych (5000 m). Utwardzony charakter

nawierzchni pozwoli wziąć udział w biegu osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z małymi dziećmi w

przystosowanych wózkach. Przewidywane są nagrody dla zwycięzców, pamiątkowe medale oraz koszulki, a

po biegu poczęstunek dla wszystkich uczestników, Zapewniamy opiekę dla dzieci uczestników biegu na czas

biegu.

20 000
Renata 

Grochowska-

Sierakowska

Pozytywna. Projekt spełnia 

kryteria określone w Regulaminie 

Budżetu Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców

62 "Świerkowa"

odcinek ul. 

Świerkowej od dz. 

ew. nr 5/2 obr. 50 

do dz. ew. nr 6/9 

obr. 71 do ul. 

Kochanowskiego 

Budowa drogi asfaltowej lub z kostki brukowej na odcinku od dz. ew. nr 5/2 obr. 50 do dz. ew. nr 6/9 obr. 71

ul. Kochanowskiego o łącznej powierzchni 160 mb jako drogi jednokierunkowej lub dwukierunkowej.
335 000

Paweł 

Świętoniewski

Pozytywna. Po dokonaniu korekt 

w uzgodnieniu z autorem projektu 

zadanie jest możliwe do realizacji 

w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

Pozytywna. Projekt skierowany 

do głosowania mieszkańców



63

Zajęcia SI (integracji 

sensorycznej) dla najmłodszych 

- usprawnianie małej motoryki

Teren Żłobka 

Miejskiego

Zajęciami z Integracji Sensorycznej objęte zostaną dzieci zdiagnozowane, którym takie zajęcia są potrzebne.

Szczególny nacisk chcemy położyć na terapię ręki u najmłodszych. Terapia ręki obejmuje funkcjonalne podejście do

małej motoryki uwzględniając to, iż rozwój małej motoryki ma wpływ na rozwój ruchowy całego ciała. Celem terapii

ręki jest osiągnięcie konkretnej umiejętności rąk przekładając to na samoobsługę, pisanie, rysowanie, precyzję

wykonywanych czynności. Rozpoczynając pracę nad usprawnianiem ręki należy zaobserwować inne trudności dziecka

i dysfunkcje współwystępujące. 

Zajęcia są poprzedzone wcześniejszym ustaleniem trudności występujących u dziecka, wywiadem z rodzicem a

następnie stworzeniem planu ćwiczeń dla danego dziecka. Ważne by zajęcia terapeutyczne odbywały się regularnie,

wtedy efekty terapii będą znacznie szybszy. Rodzice otrzymują wskazówki do pracy w domu i są w stałym kontakcie z

terapeutą. W 2016 r. w żłobku miejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego powstała profesjonalna sala do zajęć z

integracji sensorycznej. Jest ona wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty do ćwiczeń także małej motoryki:

masażery, suchy basen, zabawki do manipulacji, domina dotykowe, układanki, gry, puzzle, materiały z różnymi

fakturami rozwijające zmysł dotyku. W obecnych czasach u wielu dzieci obserwujemy nieprawidłowości w rozwoju

psychoruchowym, które wpływają na funkcje kończyny górnej. Najczęściej spotykane to złe napięcie mięśniowe,

trudności w chwytaniu i manipulowaniu drobnymi przedmiotami (koraliki, klocki, guziki), samoobsłudze (jedzenie,

ubieranie, mysie), trudności grafomotoryczne, trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała, nieprawidłowy chwyt,

trudności w pracy obustronnej, zaburzenia czucia głębokiego i czucia powierzchniowego, zaburzony rozwój

odruchowy. Wszyscy rodzice powinni pamiętać o tym, że prawidłowy rozwój małej motoryki zaczyna się od

pierwszych dni życia dziecka. Odbywa się on w każdej chwili każdego dnia podczas prawidłowo wykonywanych

codziennych czynności. W ramach pozyskanych środków zorganizujemy ok. 280 zajęć po 50 minut dla dzieci i

kilkadziesiąt spotkań i ćwiczeń z rodzicami.
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