
 
Uchwała Nr 124/3/20 

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego 
z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

 
w sprawie ustalenia ostatecznej listy zadań przyjętych do głosowania w ramach budżetu 

obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego 

Na podstawie art. 3d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 

r., poz. 920, tekst jednolity) oraz w związku z §7  pkt. 2 Załącznika nr 1 do Uchwały XXI/6/20 

Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego, 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Ustala się ostateczną listę zadań, przyjętych do głosowania oraz listę projektów odrzuconych 

wraz  

z uzasadnieniem w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2021 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Starosta Piaseczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

I. Zadania przyjęte do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu 

Piaseczyńskiego na 2021 rok: 

 

1. "Bądźmy razem - twórzmy Wspólnotę" międzypokoleniowe fajfy integracyjne (pula 

powiatowa) 

2. Drzewo miododajne przed urzędem (Wydziałem Geodezji i Katastru starostwa) – pula 

gminy Piaseczno 

3. Stojaki na rowery (przy budynkach starostwa, ul. Chyliczkowska, ul. Czajewicza) – pula 

powiatowa 

4. Stojaki na hulajnogi (przy budynkach starostwa, ul. Chyliczkowska, ul. Czajewicza) – pula 

powiatowa 

5. Stojaki na hulajnogi (przy budynkach starostwa, ul. Chyliczkowska, ul. Czajewicza) – pula 

gminy Piaseczno 

6. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Piasecznie - pula 

powiatowa 

7. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Złotokłosie - pula 

powiatowa 

8. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Henrykowie-Uroczu - pula 

powiatowa 

9. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Runowie - pula 

powiatowa 

10. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Głoskowie - pula 

powiatowa 

11. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Gołkowie - pula 

powiatowa 

12. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Piasecznie - pula 

powiatowa 

13. Paszport Turystyczny Ziemi Piaseczyńskiej -  pula powiatowa 

14. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Złotokłosie – pula gminy 

Piaseczno 



15. Zalesiański Flashmob -  pula gminy Piaseczno 

16. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Henrykowie-Uroczu – 

pula gminy Piaseczno 

17. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Runowie  – pula gminy 

Piaseczno 

18. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Głoskowie – pula gminy 

Piaseczno 

19. Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż drogi powiatowej w Gołkowie – pula gminy 

Piaseczno 

20. Piknik rodzinny z "Pętelką" - pula gminy Prażmów 

21. Zwiększenie dostępu do informacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego - pula gminy 

Tarczyn 

22. Grand Prix w Zapasach o Puchar Starosty - pula gminy Piaseczno 

23. "W Podolszynie łączymy pokolenia " - pula gminy Lesznowola 

24. Cykl warsztatów dla rodziców - jak jeszcze lepiej wspierać dzieci w nauce - pula 

powiatowa 

25. Sadzenie drzew miododajnych przy drogach powiatowych w każdej gminie powiatu - 

pula powiatowa 

26. Projekt edukacyjny "W Krainie Rzeki Jeziorki" -  pula powiatowa 

27. Słonecznie parkuj i ucz się przy Technikum na Wiadukcie. Parking dla rowerów z 

darmowym fotowoltaicznym źródłem ładowania z prezentacją edukacyjną funkcjonowania 

-  pula powiatowa 

28. Ogród zmysłów  -  pula powiatowa 

29. Budowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Dobieszu (Droga powiatowa 2815W) od ul. 

Mazowieckiej do DZ 7/4 -  pula powiatowa 

30. "Over 40" Treningi Kickboxingu 40+ - pula powiatowa 

31. Cykl spotkań dla dzieci i młodzieży "Łączy Nas Sport Nie Narkotyki" – pula powiatowa 

32. Zajęcia jogi dla Dorosłych - pula gminy Piaseczno 

33. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 

2826W miejscowości Ustanów w gminie Prażmów 

34. Defibrylatory ratują życie – pula gminy Góra Kalwaria 



 

 

II. Zadania odrzucone wraz z uzasadnieniem: 

1. Rewitalizacja parku przy Dworze Ryxów w Dolinie Rzeki Jeziorki 

Uzasadnienie: Dwór Ryxów i otaczający go fragment parku jest położony w Prażmowie na 

terenie działki ewidencyjnej nr 149, KW nr WA5M/00251451/2. Właścicielem tej 

nieruchomości jest Gmina Prażmów. Zgodnie z § 2 ust. 10 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego będącego Załącznikiem nr 1 do Uchwały XXI/6/20 Rady Powiatu 

Piaseczyńskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej Regulaminem, zadania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na majątku powiatu. Z uwagi na 

brak spełnienia powyższej przesłanki wykluczonym jest finansowanie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego tego projektu. Ponadto, zgodnie z §  6 ust. 5 pkt.8) Regulaminu projekt nie 

może być częścią większego projektu, co jednak sugeruje opis przedstawiony przez 

zgłaszającego.  

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2855W 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

3. Ścieżka rowerowa w Złotokłosie - pierwsze kroki do bezpieczeństwa rowerzystów 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

4. Ścieżka rowerowa w Henrykowie-Uroczu - pierwsze kroki do bezpieczeństwa 

rowerzystów 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

5. Ścieżka rowerowa w Runowie - pierwsze kroki do bezpieczeństwa rowerzystów 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 



6. Ścieżka rowerowa w Głoskowie - pierwsze kroki do bezpieczeństwa rowerzystów 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

7. Stojaki na rowery 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

8. Pierwsza pomoc - sprzęt dydaktyczny do prowadzenia szkoleń przez Piaseczyńskie WOPR 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium zgodności z zadaniami własnymi powiatu (§ 6 

ust. 5 pkt 4) Regulaminu) – brak podstawy prawnej do sfinansowania zakupu sprzętu 

szkoleniowego do szkolenia dzieci i młodzieży czy też przekazania takiego sprzętu na rzecz 

wskazanego podmiotu. 

9. Ścieżka rowerowa w Gołkowie - pierwsze kroki do bezpieczeństwa rowerzystów 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

10. Dyżurka ratownicza Piaseczyńskiego WOPR 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

11. Port dla powiatu, czyli dostępna i bezpieczna Wisła 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

12. Profesjonalna pralnica dla OSP Wojciechowice 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium zgodności z zadaniami własnymi powiatu (§ 6 

ust. 5 pkt 4) Regulaminu) – zgodnie z Art. 32 ust. 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 roku o 

ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. 



13. Zakup nowoczesnych środków łączności dla OSP Uwieliny 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium zgodności z zadaniami własnymi powiatu (§ 6 

ust. 5 pkt 4) Regulaminu) – zgodnie z Art. 32 ust. 2 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 roku o 

ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. 

14. Wycinka drzew na gruncie wykupionym pod poszerzenie drogi powiatowej (ulicy 

Akacjowej) we wsi Marylka na odcinku cmentarza 

Uzasadnienie: Zespół pozytywnie zaopiniował  projekt pod względem formalnym. Wniosek 

został odrzucony pod względem merytorycznym – zadanie będzie realizowane zgodnie z 

wcześniej przyjętym harmonogramem. 

15. Progi zwalniające na ulicy Postępu w Nowej Woli 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  progi 

zwalniające montowane są na drogach powiatowych wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. 

Ponadto w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę zamontowanie progów byłoby 

nieefektywne - zbyt bliska odległość między przejściem dla pieszych a skrzyżowaniem. 

16. Jadłodzielnia – foodsharing 

Uzasadnienie: Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie 

na majątku powiatu (§ 6 ust.5 pkt 7) Regulaminu). Ponadto kilkaset metrów dalej. W ciągu tej 

samej drogi znajduje się już jadłodzielnia. 

17. Stoły do Ping Ponga w Parku Miejskim w Piasecznie 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) – realny koszt 

zadania przekracza kwotę szacunkowego kosztu realizacji podanej przez wnioskodawcę. 

18. Uspokojenie ruchu na ul. Orężnej w Piasecznie 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 

technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) –  progi 

zwalniające montowane są na drogach zbiorczych wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. 

Orężna jest ulicą o dużej przepustowości ruchu i zamieszczenie na niej wskazanej we wniosku 

liczby progów zwalniających znacznie utrudniłoby poruszanie się pojazdów. 

19. Przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia kryterium wykonalności technicznej rozumianej jako 

prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 



technologicznej możliwości realizacji projektu (§ 6 ust. 5 pkt 1 Regulaminu) – wskazana w 

projekcie lokalizacja znajduje się pomiędzy przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. 

Odległość do obydwu jest zbyt bliska. 

20. Chillout z grami i książkami 

Uzasadnienie: Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie 

na majątku powiatu (§ 6 ust.5 pkt 7) Regulaminu). 
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