
OCENA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH 

W RAMACH OTWOCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2018

ID Tytuł projektu Lokalizacja
Szacunkowy 

kosztorys
Projektodawca

Rekomendacja merytorycznych wydziałów 

Urzędu Miasta Otwocka
Decyzja Komisji Opiniującej 

157

Przebudowa ul. B. Prusa wraz z 

remontem chodników w m. Otwock - 

etap I

Otwock, ul. Prusa na odcinku od 

ul. Żeromskiego do ul. 

Cybulskiego

500 000 Dariusz Kołodziejczyk

Pozytywna. Brak obowiązującego mpzp, który 

narzucałby parametry drogi. Droga jest 

urządzona, użytki wskazują na własność Gminy. 

Projekt budowy ulicy wykonany w 2017 roku. 

Spełnia kryteria określone w Uchwale RM

Pozytywna

168

Poprawa bezpieczeństwa w rejonach 

dwóch szkół poprzez remonty i 

budowę brakujących chodników w ul. 

Geislera, Konopnickiej i Leśnej.

Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w ulicach 

gminnych: Geislera, Konopnickiej 

i Leśnej.

500 000 Olga Górczak-Żaczek

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna

175 Budowa ulicy Krakowskiej 
Otwock Kresy pomiędzy ul. 

Okrzei  a ul. Tysiąclecia 
500 000 Michał Mazurek

Negatywna. Przedstawiony zakres prac 

przekroczy koszt 500 tys. zł., a realizacja ulicy o 

szerokości 6 m nie jest możliwa bez wykupu 

gruntów. Aby zachować zgodność z mpzp także 

przy wlocie ulicy Krakowskiej do Okrzei 

konieczny jest wykup gruntów prywatnych.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

141 Projekt i budowa  ul. Poetyckiej 
Ulica Poetycka od ul. Jana Pawła 

II do ul. Juliana Tuwima
498 938 Grzegorz Rudnicki

Negatywna. Przedstawiony zakres prac 

przekroczy koszt 500 tys. zł. Według szacunków 

Wydziału Inwestycji koszt projektu i budowy to 

wydatek ok. 700 tys. zł.

Pozytywna

164
Ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i 

zabaw przy SP 3. (500 000 zł)

Teren szkoły podstawowej nr 3 

ul. Kościuszki 28 w Otwocku. 

Ogólnodostępna strefa będzie 

posiadała oddzielne wejście od 

ul. Leśnej.

498 000
Aleksandra Żaczek-

Świstak

Pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM
Pozytywna



128 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

Teren po Zieleni Miejskiej, 

działka nr 18 obr. 139, pow. ok. 

3000 m2

492 710 Michał Witkowski

Negatywna. Przedstawiony pomysł na 

zagospodarowanie terenu nie jest zgodny z 

zapisami w mpzp. W istniejącym mpzp teren 

podzielony na dwa obszary usługowe, 

przeznaczenie: usługi w zieleni, zorganizowana 

działalność inwestycyjna, zabudowa 

kubaturowa, zachowanie do 45% powierzchni 

biologicznie czynnej.

Pozytywna

125 Remont ulicy Jagienki
Osiedle Sienkiewicza, ulica 

Jagienki
490 000 Iwona Flisek

Negatywna. W 2016 roku został wykonany 

projekt na przebudowę ulicy bez chodników i 

wjazdów na posesje. Miasto posiada pozwolenie 

na budowę. Koszt realizacji to ok. 390 tys. zł. 

Koszt prac w zakresie przedstawionym w 

zgłoszonym projekcie przekroczy 500 tys. zł. i 

wymagać będzie zmiany istniejącego projektu.

Pozytywna

163
ul. OKRZEI - chodnik, ciąg pieszo-

rowerowy i nawierzchnia ulicy 

ul. Okrzei (od skrzyżowania z ul. 

Batorego do ul. Hallera)
455 000 Ewa Grzybowska

Negatywna. W tegorocznym budżecie miasta 

zapisane jest wykonanie remontu chodnika. Nie 

jest możliwa zmiana zakresu zaproponowanego 

zadania, gdyż należałoby ograniczyć prace do 

budowy jezdni i ciągu pieszo-rowerowego.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

149

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów 

i pieszych - budowa ciągu pieszo - 

rowerowego wzdłuż ulicy 

Samorządowej i Czaplickiego 

Odcinek od skrzyżowania ulicy 

Samorządowej z Żeromskiego do 

skrzyżowania ulicy Czaplickiego z 

Warszawską 

450 000 Zuzanna Kaczmarska

Negatywna. Ulica powiatowa, zadanie powiatu. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego we wskazanej 

ulicy ma być realizowana przez Powiat Otwocki, 

który planował złożenie wniosku o 

dofinansowanie tego zadania w ramach Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019  

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

139 Projekt i budowa ulicy Gdańskiej
ul. Gdańska na odcinku Wiejska - 

Łukasińskiego
350 000 Ryszard Sierpiński

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna



147

Budowa nawierzchni z kostki 

betonowej oraz chodnika na ul. 

Kasztanowej w Otwocku

Otwock, ul. Kasztanowa nr ew. 

141702 obr. 108 działki nr 68, 

60/3, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4

333 704 Marek Jończyk

Negatywna. Wiele nieruchomości prywatnych w 

pasie drogi, nieuregulowany stan prawny 

nieruchomości. Brak możliwości realizacji 

zadania w ciągu jednego roku budżetowego i w 

kwocie nie przekraczającej 500 tys. zł.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

123 Budowa drogi ulica Krótka
ulica Krótka w Świdrze pomiędzy 

Majową a Marszałkowską
250 000 Anna Tybuszewska

Negatywna. W istniejącej szerokości drogi (4 

metry) nie ma możliwości wykonania zarówno 

chodników po obu stronach, jak i tylko po jednej 

stronie ulicy. Istnieje możliwość wykonania ciągu 

pieszo-jezdnego bez chodników

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

132

Budowa ścieżki biegowej w obrębie 

planowanego kompleksu boisk obok 

osiedla Ługi i Morskie Oko

Planowany kompleks boisk 

sportowych przy osiedlu Ługi
250 000 Paweł Kaczmarzyk

Negatywna. Wskazana lokalizacja jest 

własnością Gminy Otwock, jednak grunty są w 

wieczystym użytkowaniu Otwockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Obecnie istnieje projekt budowy 

kompleksu boisk, który nie jest realizowany z 

uwagi na nieuregulowany stan prawny  

nieruchomości.

Pozytywna

135
Projekt i budowa ul. Orzeszkowej w 

Otwocku
ul. Elizy Orzeszkowej w Otwocku 250 000 Aleksandra Adamczyk

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna

145

Utwardzenie ulicy Poznańskiej kostką 

brukową na odcinku od ulicy Okrzei do 

końca posesji nr 38

Ulica Poznańska na odcinku od 

ul. Okrzei do końca posesji nr 38
250 000 Lilia Kołodziejczyk

Negatywna. W istniejącym stanie ulica jest za 

wąska, konieczny wykup nieruchomości. W 

związku z koniecznością uregulowania stanu 

prawnego nieruchomości nie ma możliwości 

realizacji inwestycji w progu kwotowym do 250 

tys. zł

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

148 Budowa Ulicy Willowej 
Ulica Willowa pomiędzy ulicą 

Warszawską i Kościuszki 
250 000 Paweł Sitkiewicz

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM. W związku z przebudową linii PKP 

ulica Willowa stanowić będzie istotne połączenie 

komunikacyjne ul. Żeromskiego z ul. 

Warszawską.

Pozytywna



161 Dzień Otwocka

Otwock-Targowisko ul. Kupiecka 

lub Stadion w Otwocku, w 

niedzielę, 09 września 2018

250 000 Barbara Dylejko-Menin

Negatywna. Lokalizacja na targowisku na ulicy 

Kupieckiej nie jest możliwa, a tereny na 

Stadionie nie są własnością Gminy Otwock. 

Kosztorys zadania jest przesadzony. 

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

162
Ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i 

zabaw przy SP 3. (250 000 zł)

Teren szkoły podstawowej nr 3. 

przy ul. Kościuszki 28 w Otwocku. 

Ogólnodostępna strefa będzie 

posiadała oddzielne wejście od 

ul. Leśnej.

250 000
Aleksandra Żaczek-

Świstak

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna

166

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP 

3 poprzez remont i budowę 

brakujących chodników w  ul. Geislera i 

Leśnej

Planowana inwestycja 

zlokalizowana jest w ulicach 

gminnych: Geislera i Leśnej.

250 000 Olga Górczak-Żaczek

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna

173 Nasze Bezpieczeństwo
Ochotnicza Straż Pożarna 

Otwock- Jabłonna
250 000 Piotr Świercz

Pozytywna. Zakup sprzętu w znacznym stopniu 

podwyższy możliwości techniczno-operacyjne 

jednostki, która służy wszystkim mieszkańcom. 

W 2016 roku jednostka brała udział w 35 

pozarach oraz 89 miejscowych zagrożeniach.

Pozytywna

179

Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej 

wraz z częściową przebudową 

istniejącego skrzyżowania i zmianą 

organizacji ruchu na 3 ulicach 

sąsiednich

skrzyżowanie ulic Batorego i 

Przewoskiej
250 000 Dariusz Borkowski

Negatywna. Projekt ze wzlędu na to, że ulica 

Wawerska jest ulicą powiatową nie spełnia 

kryteriów określonych w Uchwale RM

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

174

Przebudowa nawierzchni ul. Sokolej 

wraz z zagospodarowaniem terenu 

przy osiedlu na ul. Marszałkowskiej 25, 

27, 29 w rejonie placu zabaw

ul. Sokola dz. ewid. nr 21/1, 

21/2, 15/2 obr 107
248 500 Barbara Michniewicz

Pozytywna. Zakres zadania oraz stan prawny 

nieruchomości pozwalają na realizację 

inwestycji. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM 

Pozytywna



134
Budowa pomnika ku czci Ireny 

Sendlerowej - mieszkanki Otwocka

Teren będący własnością miasta 

Otwocka lub we władaniu miasta 

w centrum Otwocka przy ul. 

Orlej (np. działka ewidencyjna 

185 obr. 43 Skwer 7-go Pułku 

Łączności)

245 000 Ireneusz Krzyżanowski

Negatywna. Projekt pomnika najlepiej byłoby 

wyłonić w drodze konkursu urbanistycznego lub 

rzeźbiarskiego. W projekcie wygląd pomnika jest 

narzucony. Znany jest on od kilku lat w 

przestrzeni publicznej i wywołuje negatywne 

oceny dotyczące jego "urody". Decyzja o 

wznoszeniu pomników należy do wyłącznej 

właściwości rady gminy, i to ona decyduje w tej 

materii. Znane jest również stanowisko Ireny 

Sendlerowej, która nie życzyła sobie stawiania 

pomników. Wskazana lokalizacja koliduje z 

koncepcją zagospodarowania Skweru VII Pułku 

Łączności)

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

131 PLAC ZABAW NA OSIEDLU ŁUGI

Działka nr 36/30 obr. 31 - przy 

kompleksie boisk sportowych na 

osiedlu Ługi. Powierzchnia ok. 

320 mkw

240 100 Michał Witkowski

Negatywna. Wskazana lokalizacja jest 

własnością Gminy Otwock, jednak grunty są w 

wieczystym użytkowaniu Otwockiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

Pozytywna

144

Budowa nawierzchni drogi ul. Słowiczej 

na odcinku od ul. Majowej do ul. 

Marszałkowskiej

ul. Słowicza od nr dz. 18 obr. 

141702_1.0106 do nr działki 29, 

na odcinku od ul. Majowej do ul. 

Marszałkowskiej

237 200 Magdalena Opalińska

Negatywna. Ze względu na nieuregulowany stan 

prawny nieruchomości inwestycja niemożliwa 

do zrealizowania w ciągu  jednego roku 

budżetowego. 

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

156
Dodatkowe oświetlenie przejścia dla 

pieszych

Otwock ul.  Wawerska na 

wysokości nr 8
150 000 Jacek Czarnowski

Negatywna. Zadanie dotyczy inwestycji 

zlokalizowanej w drodze powiatowej.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

165
MORSKIE OKO - budowa parkingu z 

oświetleniem.

dz. 46 obr. 28; dz. 45 obr. 28; dz. 

52 obr. 33 
150 000 Aneta Sadowska

Pozytywna. Wskazana lokalizacja jest własnością 

Gminy Otwock. Zadanie spełnia kryteria 

określone w Uchwale RM.

Pozytywna

124 OTWOCK ŻEGLUJE

I Etap - Teatr im.Stefana Jaracza 

w Otwocku, II-Etap jeziora 

mazurskie

149 995 Bogdan Wiśniewski

Pozytywna. Projekt skierowany do 

niepełnosprawnych mieszkańców i ich 

opiekunów. Spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM

Pozytywna

140

Mini Rondo przy Szkole Podstawowej 

nr 2 w Otwocku wraz zabezpieczeniem 

bezpieczeństwa pieszych

skrzyżowanie  ul.Narutowicza z 

ul. Poniatowskiego
147 000 Izabella Skrzypińska

Negatywna. Zadanie dotyczy inwestycji 

zlokalizowanej w drodze powiatowej.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych



158
Budowa ulicy Bajkowej w Otwock 

Świder
Ulica Bajkowa w Otwock Świder 146 000 Paweł Ściesiński

Negatywna. Ulica jest zbyt wąska, aby 

zrealizować dwukierunkową jezdnię z 

chodnikiem.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

151 CZYTELNIA PLENEROWA Ul. Andriollego 45 Otwock 127 050 Joanna Kożan-Łazor
Pozytywna. Zadanie spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM
Pozytywna

171
Bezpieczny i nowoczesny świat 

multimediów

Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Otwocku: pracownia 

komputerowa i biblioteka

113 400 Kamil Malon

Negatywna. Zadanie nie spełnia kryterium 

ogólnodostępności i jest adresowane jedynie do 

uczniów z danej szkoły.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

133 Park sportowo -rekreacyjny na Kresach

lokalizacja u zbiegu ul. Czecha i 

Ambasadorskiej w lasku na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 6

94 500 Olga Bernadzka

Pozytywna. Teren szkolny, jednak projekt 

przewiduje wygrodzenie i ogrodzenie terenu z 

odrębnym wejściem przez furtkę. Zadanie 

spełnia kryteria określone w Uchwale RM

Pozytywna

150
Siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa 

placu zabaw 

ul. Żeromskiego 235 05-400 

Otwock, działka ewidencyjna nr 

23 obr. 242

85 000 Aleksandra Korniluk

Pozytywna. Teren szkolny, jednak efekt realizacji 

projektu byłby ogólnodostępny. Zadanie spełnia 

kryteria określone w Uchwale RM

Pozytywna

129
Monitoring miejski ul. Danuty i ul. 

Lecha na osiedlu Ługi

Lokalizacja jednej kamery na 

ulicy Lecha na odcinku pomiędzy 

budynkami Urzędu Pocztowego i 

Apteki, druga kamera - na ulicy 

Danuty na odcinku pomiędzy 

blokiem nr 16 a Kościołem pod 

wezwaniem Miłosierdzia Bożego 

na osiedlu Ługi. Możliwość 

zainstalowania kamer na osobno 

stojących słupach obok latarni 

lub na latarniach.

80 000 Michał Witkowski
Pozytywna. Projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM
Pozytywna

143

Rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów 

Otwockich oraz rekonstrukcja 

historycznej pompy

Skwer Pamięci Żydów Otwockich, 

ul. Świderska róg Andriollego, 05-

400 Otwock

50 000 Dariusz Węgrowicz

Pozytywna. Uwaga: rozbieżność kosztorysów 

projektodawcy oraz załączonego kosztorysu 

projektowego. 

Pozytywna



153 Dzień Dziecka otwockich uczniów Otwock, ul. Andriollego 76 50 000 Monika Bartold

Negatywna. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 

12 nie ma możliwości zorganizowania imprezy 

masowej, w której mogliby wziąć udział wszyscy 

uczniowie otwockich szkół. Miasto organizuje 

cyklicznie ogólnodostępne wydarzenie związane 

z Dniem Dziecka na terenie Parku Miejskiego w 

dniu wolnym od pracy. 

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

155

Zakup i posadowienie trzech zadaszeń 

przystanków autobusowych na ulicy 

Okrzei, Rycerskiej, Przewoskiej

zadaszenie przystanku na ul. 

Okrzei w kierunku W-wy 

"Batorego 01", przystanku na ul. 

Rycerskiej w kierunku W-wy, 

przystanku na ulicy Przewoskiej 

w kierunku W-wy

50 000 Andrzej Latuszek

Pozytywna. Koszty realizacji zadania będą niższe, 

około 20 tys. zł. Mimo, że lokalizacja dotyczy 

także dróg powiatowych, to utrzymanie 

przystanków autobusowych jest zadaniem 

własnym gminy.

Pozytywna

169 Festiwal Sportów Extremalnych
Otwock, ul. Warsztatowa 1 

Otwock - stare wysypisko śmieci
50 000 Grzegorz Czerwiec

Pozytywna. Zadanie spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM
Pozytywna

176

Pomagamy dzieciom i rodzicom - 

terapia z zakresu integracji 

sensorycznej

Żłobek Miejski w Otwocku, ul. 

Wronia 7, 05-400 Otwock
50 000 Agnieszka Krawczyńska

Pozytywna. Zadanie spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM. Projekt skierowany do dzieci z 

dysfunkcjami rozwojowymi. Ogólnodostępny w 

godzinach pracy Żłobka Miejskiego

Pozytywna

177

Przedszkolaki XXI wieku - zakup sprzętu 

multimedialnego do Przedszkola nr 17 

w Otwocku

Przedszkole nr 17 w Otwocku, ul. 

Czaplickiego 7a
50 000 Elżbieta Merk

Negatywna. Projekt nie spełnia kryterium 

ogólnodostępności i jest skierowny do dzieci z 

danego przedszkola.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

180
Budowa ogrodzenia szkoły od ulicy 

Majowej

Szkoła Podstawowa nr 5 z 

oddziałami integracyjnymi im. 

Jadwigi Korczakowskiej, ul. 

Słowackiego 66, 05-402 Otwock, 

obręb 108 dz. ew. nr 72/5

50 000 Arkadiusz Królak

Mimo, iż projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM, budzi wątpliwość zasadność jego 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, 

gdyż jest to inwestycja szkolna.

Pozytywna

127
PLAC REKREACYJNO-ZDROWOTNY DLA 

DZIECI. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Józefa Piłsudskiego, ul. Szkolna 

31, 05-400 Otwock

49 900 Mariusz Konowrocki

Negatywna. Ze względu na zachowanie 

parametrów bezpiecznego korzystania z 

urządzeń zabawowych powierzchnia placu jest 

zbyt mała.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych



167 Szlak turystyczny Soplicowo

ul. Poniatowskiego od ul. 

Narutowicza do ul. 

Bernardyńskiej; ul.Andriollego od 

ul. Narutowicza do Anielina

44 800 Barbara Dylejko-Menin

Negatywna. Ze względu na stan prawny 

nieruchomości (własność Nadleśnictwa 

Celestynów i Skarbu Państwa) zadanie nie 

spełnia kryterium realizacji na terenach 

będących we władaniu miasta.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

146

Organizacja i przeprowadzenie 

zawodów rowerowych w formule XC w 

dwóch terminach

góra Meran i okolice 34 310 Maciej Mycielski

Negatywna. Ze względu na stan prawny 

nieruchomości, na terenie których miałoby być 

zrealizowane zadanie nie spełnia ono kryterium 

realizacji na terenach będących we władaniu 

miasta.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

130 OTWOCKA KARTA SENIORA Gmina Otwock 27 150 Michał Witkowski

Negatywnie. Zgłoszony projekt nie jest zadaniem 

rocznym, ale programem wieloletnim. Nie 

przewiduje kosztów, które należy ponieść w 

ramach realizacji programu (np. dotacje dla 

instytucji miejskich biorących udział w 

programie, zwroty kosztów itp.). Istnieje 

Ogólnopolska Karta Seniora. Projekt może 

generować  wysokie koszty w przyszłości.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

154 Oświetlenie ulicy Kupieckiej ul. Kupiecka 25 250 Mieczysław Witkowski

Negatywna. Realizacja budowy oświetlenia w 

ulicy powinna być powiązana z przebudową 

drogi w związku z rozpoczętą prywatną 

inwestycją. Konieczne jest opracowanie 

docelowego projektu przebudowy ulicy wraz z 

oświetleniem, przy współudziale inwestora 

prywatnego.

Pozytywna

170
Nasza wspólna sprawa bezpieczeństwo 

i zabawa

Sala gimnastyczna w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Otwocku
15 157 Dorota Rejek

Negatywna. Projekt nie spełnia kryterium 

ogólnodostępności i jest skierowny do dzieci z 

danej szkoły.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

159
Czysty Świder – likwidacja dzikich 

wysypisk

Brzegi rzeki Świder na obszarze 

Otwocka 
13 147 Ewelina Kowalska

Negatywna. Realizacja zadania nie jest możliwa 

za przedstawioną kwotę. Budżet zadania jest 

niedoszacowany i wynosi ok. 85 tys. zł

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych



126

Cykl bezpłatnych warsztów 

ceramicznych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych

Klub Batory Otwockiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej przy 

ul. Batorego 34 w Otwocku

10 000 Patryk Popis

Negatywna. Lokalizacja projektu to Klub OSM, 

który nie jest terenem, ani instytucją należącą 

do miasta. W Klubie "Smok" prowadzone są 

zajęcia warsztatów ceramicznych dla dzieci i 

dorosłych, są one odpłatne.

Negatywna -uzasadnienie 

zgodne z rekomendacją 

wydziałów merytorycznych

152 Rowerowy garaż Otwock, ul. Andriollego 76 10 000 Monika Bartold

Pozytywna. Mimo iż projekt zlokalizowany jest 

na terenie szkolnym, to we wskazanym miejscu i 

godzinach byłby ogólnodostępny.

Pozytywna

172 Odhamiacz (hamaki przy teatrze)

Skwer Szarych Szeregów na placu 

między parkingiem a Teatrem im. 

S. Jaracza

10 000 Maciej Połynko

Projekt koliduje z opracowanym przez Miasto 

projektem zagospodarowania zieleni przy 

Teatrze Miejskim. Pomysł bardzo ciekawy do 

zrealizowania w innej lokalizacji.

Pozytywna

178
Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla 

najmłodszych

Żłobek Miejski w Otwocku, ul. 

Wronia 7, 05-400 Otwock
10 000 Katarzyna Kuć

Pozytywna. Zadanie spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM. Projekt skierowany do dzieci z 

dysfunkcjami rozwojowymi. Ogólnodostępny w 

godzinach pracy Żłobka Miejskiego

Pozytywna

181 Zakup ławeczek na dziedziniec szkolny

Szkoła Podstawowa nr 5 z 

oddziałami integracyjnymi im. 

Jadwigi Korczakowskiej, ul. 

Słowackiego 66, 05-402 Otwock, 

obręb 108 dz. ew. nr 72/5

10 000 Arkadiusz Królak

Mimo, iż projekt spełnia kryteria określone w 

Uchwale RM, budzi wątpliwość zasadność jego 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, 

gdyż jest to inwestycja szkolna.

Pozytywna


