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I. Zadania przyjęte do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Piaseczyńskiego na 2022 rok

1. Równi w godności - różni w możliwościach

2. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2863W w gminie 
Konstancin-Jeziorna

3. Sensoplastyka dla Smyka

4. Pilates w Parku Miejskim w Piasecznie

5. Sobotnie Wieczorne Plenerowe Zumby Fitness

6. Poprawa bezpieczeństwa ul .Chylicka - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania wraz 
z budową odwodnienia

7. Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

8. Pikniki integracyjne w Sołectwie Wola Mrokowska i Warszawianka ''POZNAJMY SIĘ"

9. Czytniki ebooków – nowoczesne czytanie dla każdego

10. Rodzicielskie, empatyczne rozmowy wspierające o trudnościach i nie tylko..

11. Zielone światło dla roślin

12. Piknik rodzinny i wyścig rowerowy Pętelka 2022

13. Podolszyn Razem

14. Juniorze, Seniorze spotkajmy się w Świątecznej porze!

15. Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Dobieszu

16. Warsztaty edukacyjno-artystyczne

17. Warsztaty złotnicze dla rozwoju talentów i kwalifikacji zawodowych osób 
z niepełnosprawnościami

18. Warsztaty kolarstwa szosowego dla rozwoju talentów i turystyki lokalnej Powiatu Piaseczyńskiego

19. Zalesiański Flashmob 2022

20. Bezpieczne drogi powiatowe na przejazdach kolejowych - malowanie PASÓW akustyczno-
wibracyjnych przed przejazdami

21. Budowa sygnalizacji świetlnej z radarem prędkości ( system dyscyplinowania kierowców SDK) na 
ul. Akacjowej w Kątach



22. Impreza integracyjna "Mroków - mieszkamy po sąsiedzku"

23. Koncert lokalnych artystów

24. System Dyscyplinowania Kierowców "ALL RED" na drodze powiatowej nr 2855W 
w miejscowości Jeziorzany, gmina Tarczyn

II. Zadania odrzucone wraz z uzasadnieniem

1. Wyniesione skrzyżowanie Dobiesz

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako 
prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 
technologicznej możliwości realizacji projektu. Wyniesienie skrzyżowania przekracza koszt 
oszacowany w projekcie.

2. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Wiejskiej, od ulicy Budowlanych w mieście Góra Kalwaria 
do wiaduktu nad obwodnicą

Szacunkowy koszt: 190 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie: Projekt nie spełnia  kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako 
prawidłowość oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i 
technologicznej możliwości realizacji projektu.  Brak wystarczającej ilości miejsca do 
wybudowania ścieżki.

3. Zakup quada 4x4 z przyczepką transportową oraz pługiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Uwielinach

Szacunkowy koszt: 76 000 zł

Pula: powiatowa

Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego muszą być zgodne z zadaniami własnymi 
powiatu (par. 2 pkt. 2a Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na 2022 rok) – 
wyposażenie jednostek OSP w potrzebny im sprzęt należy do zadań własnych gminy.

4. SZLAKI ROWEROWE = "Kraina rzeki Jeziorki" = Piaseczno, Lesznowola, Prażmów, Tarczyn, 
Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria

Szacunkowy koszt: 33 500 zł

Pula: powiatowa



Uzasadnienie:  Projekty w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na 
majątku powiatu (par. 2 pkt. 10 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na 
2022 rok). Autor nie wskazał konkretnej lokalizacji żadnej z proponowanych w projekcie 20 tablic 
informacyjnych. 

Projekt nie spełnia  także kryterium  wykonalności technicznej rozumianej jako prawidłowość 
oszacowanego pełnego kosztu realizacji projektu oraz istnienie technicznej i technologicznej 
możliwości realizacji projektu- wydanie numeru magazynu „Kraina Jeziorki” znacznie przekracza koszt 
5 tys. zł.

Ponadto autor nie precyzuje gdzie „w internecie” miałyby zostać publikowane materiały promocyjne, 
o których mowa w projekcie. Brak jest też informacji  o wspomnianych wycieczkach (piesze, 
rowerowe czy autokarowe, proponowane trasy, czas trwania).
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