CZAS NA GŁOSOWANIE!
Projekt miejski nr 49 – „Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności”

Szanowni Rodzice, Przyjaciele, Druhny i Druhowie,
Od 1 do 14 października możecie głosować na Budżet Obywatelski Płocka
i wybierać projekty, na które zostaną przeznaczone środki finansowe w budżecie
miasta Płocka. Wykorzystajcie tą szansę, aby mieć wpływ na rzeczywistość!
Projekty podzielone są na ogólnomiejskie i osiedlowe.
Wśród projektów ogólnomiejskich możecie oddać swój głos na

projekt Hufca ZHP PŁOCK „Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku
nowoczesności”. Projekt ten ma numer 49.

Czego dotyczy projekt?
Projekt polega na zakupie sprzętu turystycznego, obozowego, sprzętu
komputerowego i multimedialnego, sprzętu specjalistycznego z zakresu łączności
i ratownictwa, nowoczesnych materiałów edukacyjnych dla zuchów i harcerzy –
dzieci i młodzieży w wieku 6 - 21 lat zrzeszonych w Hufcu ZHP PŁOCK im.
Obrońców Płocka 1920 roku lub niezrzeszonych, ale biorących udział w formach i
wydarzeniach organizowanych przez Hufiec ZHP PŁOCK.
Chcemy zakupić: namioty typu „10-tki”, kanadyjki, materace, sprzęt do pionierki,
sprzęt multimedialny, nadajniki GPS, krótkofalówki, gry planszowe i edukacyjne,
chusty animacyjne, wyposażenie ratownicze.

Jak można głosować?
Głosowanie przeprowadza się w terminie od 1 do 14 października 2018 r.:
1) za pomocą SMS
Wyślij SMSa na numer 886 786 379 o treści:

.

. .
. .
Przykład: BOP. 88101000987. Jan.Kowalski.49.17

BOP PESEL imię nazwisko 49 numer projektu osiedlowego

UWAGA!
SMS składa się z 6 części oddzielonych kropkami (te kropki są bardzo ważne).

2) na papierowych kartach do głosowania
- w Ratuszu pokój 221 A
- w Urzędzie Miasta Płocka na ul. Piłsudskiego 6
- 6 października (sobota) w Galerii Wisła
- 7 października (niedziela) w Galerii Mazovia
- 13 października (sobota) w Centrum Handlowym Atrium Mosty

3) internetowo – po zalogowaniu się na www.mojemiasto.plock.eu
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Lista projektów OSIEDLOWYCH ocenionych pozytywnie, na które możesz
głosować. Ważne jest podanie jednego z poniższych numerów w głosowaniu
SMS, jako ostatnia część SMS-a.

6. Wieże lęgowe dla jerzyków
9. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji
10. Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów
nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej
- Polskiego Czerwonego Krzyża
12. "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców,
rozbudowa sieci AED
13. "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza
symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza,
edukacja, rozbudowa sieci AED
14. "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna
dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa
sieci AED
15. SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY
16. Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu
Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Płocku
17. Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku
19.
27.
29.
31.
33.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
47.
51.

osiedlowy (Dworcowa)
osiedlowy (Dworcowa)
osiedlowy (Stare
Miasto)
osiedlowy (Tysiąclecia)
osiedlowy
(Łukasiewicza)
osiedlowy (Miodowa)
osiedlowy (Skarpa)
osiedlowy
(Międzytorze)

osiedlowy (Podolszyce
Północ)
Parking dla Jaśminowej
osiedlowy (Miodowa)
Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5
osiedlowy (Dworcowa)
Modernizacja parkingu ul. Zaścianek
osiedlowy
(Wyszogrodzka)
Szkoła Przyszłości
osiedlowy (Dworcowa)
Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i
osiedlowy
rekreacji dla dzieci i dorosłych
(Kochanowskiego)
Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - osiedlowy (Imielnica)
Imielnicy
Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych
osiedlowy
zestawów komputerowych
(Łukasiewicza)
Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną
osiedlowy (Podolszyce
Południe)
Wodny świat dziecka
osiedlowy (Skarpa)
Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na
osiedlowy (Winiary)
"Winiarach)
Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka"
osiedlowy (Miodowa)
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku
osiedlowy
(Wyszogrodzka)
Sygnalizacja świetlna
osiedlowy (Skarpa)
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55. Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik"
56. Siłownia zewnętrzna
57. Płockie Smart Ławki
59. Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia
61. Warsztaty parkour oraz breakdance
64 Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego
67. Zostań Mistrzem - bokserski Płock
68. Góry na sportowo
70. Tężnia osiedlowa
72. Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim
Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"
73. Judo w Szkole Podstawowej
74. Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego
Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego
Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego
Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego
Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego
Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego

osiedlowy (Podolszyce
Północ)
osiedlowy (Ciechomice)
osiedlowy (Podolszyce
Południowe)
osiedlowy (Tysiąclecia)
osiedlowy (Kolegialna)
osiedlowy
(Wyszogrodzka)
osiedlowy (Kolegialna)
osiedlowy (Góry)
osiedlowy
(Kochanowskiego)
osiedlowy
(Kochanowskiego)
osiedlowy
(Łukasiewicza)
osiedlowy (Pradolina
Wisły)
osiedlowy (Góry)
osiedlowy (Ciechomice)
osiedlowy (Borowiczki)
osiedlowy (Trzepowo)
osiedlowy (Radziwie)
osiedlowy (Imielnica)

