
 
Wyniki głosowania mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2019 
rok  
 

Numer na 
liście po 
losowaniu 
numerów 

Tytuł projektu Opis projektu  Kwota PLN Liczba oddanych 
głosów ( ważnych) 

11 Strefa relaksu- 
ćwiczymy razem z 
rodzicami 
 
 
 

Projekt zakłada stworzenie strefy relaksu, 
miejsca aktywności fizycznej dla 
mieszkańców z elementami rozwijającymi 
umiejętności manualne, koordynację i 
koordynację ruchową tj. budowę 
przyszkolnego placu zabaw przy istniejącej 
siłowni plenerowej 
Celem projektu jest podniesienie 
atrakcyjności i estetyki kompleksu 
sportowego przy PSP nr 1 w Ozimku. 

50000,00 zł 166 

13 Popularyzacja 
walorów Gminy 
Ozimek i krzewienie 
aktywności fizycznej 
poprzez organizację 
IV edycji Crossu 
Ozimskiego 

Projekt ma na celu popularyzację walorów 
Gminy Ozimek i krzewienie aktywności 
fizycznej poprzez organizację IV edycji 
Crossu Ozimskiego – długodystansowego 
biegu terenowego prowadzonego niemal w 
całości ścieżkami leśnymi gminy Ozimek. 
 
Na koszt zadania składają się; 

• zakup medali i statuetek 

• zabezpieczenie medyczne 

• zakup pakietów startowych 

• posiłki regeneracyjne 

• pomiar czasu 

• zakup nagród 

30000,00 zł 86 



 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i 
poszerzenie oferty aktywności sportowo- 
rekreacyjnej dla mieszkańców Ozimka 
oraz popularyzacja walorów Gminy 
Ozimek  

7 Ale KINO!!!  Projekt Ale Kino!! to propozycja 
wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców 
Ozimka czyli cykl 4 edycji kina letniego 
plenerowego na Wyspie Rehdanza (dwie w 
lipcu i dwie w sierpniu) 
Na każdą składać będą się dwie projekcie 
filmu jedna dla dzieci/młodzieży druga dla 
dorosłych.  
 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców naszej gminy 
oraz ich integrację. 
 
 

19 892,00zł 40 

4 Remont gabinetu do 
terapii pedagogicznej 
w Przedszkolu 
Publicznym nr 4 w 
Ozimku przy ulicy 
Dmowskiego 1 

Projekt zakłada remont pomieszczenia na 
gabinet terapeutyczny oraz jego 
wyposażenie 
 
 
Celem projektu jest doposażenie PP nr 4 w 
w Ozimku oraz poprawa jakości 
kształcenia i profesjonalnego prowadzenia 
zajęć dla dzieci. 
 
 
 
 
 

9 545,00zł 83 



10 Remont chodnika ( 
wymiana płytek 
chodnikowych na 
kostkę brukową) 
przy ulicy 
Sikorskiego 37- 
Leśna 5 

Projekt polega na wykonaniu: 

• wymiana i wykonanie nawierzchni 
chodnika na przedmiotowym 
odcinku 

Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców 
korzystających z chodnika i poprawa 
estetyki miasta. 
 

49 060,08 zł 43 

12 eDziennik w naszej 
szkole! 
 
 

Projekt zakłada wykonanie sieci 
internetowej w szkole, zakup niezbędnych 
do wdrożenia edziennika laptopów oraz 
tabletów, licencji edziennika, szkolenie 
kadry oraz administratora. 
 
 
Celem projektu jest poprawa i zwiększenie 
oferty dydaktycznej placówki PSP nr 1 w 
Ozimku. 
 

50 000,00 zł 288 

1 Doposażenie placu 
zabaw 
zlokalizowanego przy 
ulicy Romana 
Dmowskiego ( dawna 
XX lecia) w nowe 
urządzenia 
zabawowe oraz 
uzupełnienie 
brakującego 
ogrodzenia 

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw 
zlokalizowanego przy ulicy Romana 
Dmowskiego ( dawna XX lecia) w nowe 
urządzenia zabawowe oraz uzupełnienie 
brakującego ogrodzenia. 
 
Celem projektu jest podniesienie 
atrakcyjności i estetyki placu zabaw przy 
ulicy Romana Dmowskiego 
 
 
 
 
 

42 700,00 zł 102 



8 SZKOŁA SUPER 
BABCI I 
SUPERDZIADKA  

Projekt zakłada prowadzenie cyklu zajęć w 
Szkole Superbabci i Superdziadka w 
Ozimku, jako miejsca i metody edukacji i 
aktywizacji osób dorosłych poprzez 
organizację następujących zajęć: 

• zajęcia edukacyjne w DK w Ozimku 

• zajęcia rekreacyjne (wyjazdy na 
basen) 

• edukacja kulturowa (wyjazdy do 
kina, teatru ,opery) 

Projekt ma na celu aktywizację seniorów 
naszej gminy oraz rozszerzenie oferty im 
dedykowanej. 

50 000,00 zł 594 

6 Wspieranie 
wszechstronnego 
rozwoju sportowego 
dzieci i młodzieży 
poprzez zakup 
sprzętu sportowego 

Projekt zakłada zakup sprzętu sportowego, 
który będzie wykorzystywany na 
kompleksie boisk sportowych Orlik przez 
dzieci, młodzież i dorosłych. 
Zakupione zostaną: 

• piłki, zestawy do siatkonogi 

• boiska przenośne 

• bramki przenośne 
Celem projektu jest wsparcie rozwoju 
kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
uprawiających sport na kompleksie 
sportowym Orlik w Ozimku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000,00zł 37 



9 Rozbudowa 
infrastruktury 
sportowej i 
rekreacyjnej 
kompleksu boisk 
Orlik 2012 

Projekt ma na celu popularyzację wsparcie 
rozwoju kultury fizycznej i rekreacyjnej 
wśród mieszkańców Ozimka poprzez: 
 

• budowę buldromu, czyli boiska do 
gry w bule 

• postawienie wiaty oraz wyposażenie 
jej w stoły i ławy 

• wykonanie oświetlenia i ogrodzenia 
terenu 

• wykostkowanie terenu 
 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i 
poszerzenie oferty rekreacyjno- sportowej 
kompleksu sportowego boisk Orlik 2012 
 

50000,00zł 61 

3 Doposażenie 
placówki SP3 w 
sprzęt multimedialny 
w celu wprowadzenia 
elektronicznego 
dziennika 

Projekt zakłada zakup sprzętu 
komputerowego do szkolnych pracowni 
celem wprowadzenia elektronicznego 
dziennika 
 
Celem projektu jest poprawa i zwiększenie 
oferty dydaktycznej placówki PSP nr 3 w 
Ozimku. 
 

49 600,00 zł 633 

2 Montaż ławek 
rezerwowych na 
stadionie miejskim w 
Ozimku  

Projekt polega na zamontowaniu na 
wybrukowaniu terenu pod nową ławkę 
rezerwowych, zakupienie i instalacja 
dwóch nowych 13 osobowych ławek. 
Celem projektu jest poprawa estetyki 
stadionu miejskiego 
 
 
 

34 000,00zł 122 



5 Stworzenie muralu 
historycznego 
przedstawiającego 
historię miasta 
Ozimek oraz dawnej 
osady hutniczej 

Projekt ma na celu wykonanie na ścianie 
bocznej budynku przy ulicy Plac Wolności 
2 w Ozimku muralu historycznego 
przedstawiającego historię miasta Ozimek 
oraz dawnej osady hutniczej. 
 
Celem projektu jest poprawa estetyki 
miasta oraz propagowanie historii Ozimka 
i edukacja historyczna mieszkańców 

46 200,00 zł 379 

 


