
       Tczew, dnia 21.09.2021 r. 

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY 

PRZEPROWADZONE W RAMACH  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  

2022 Z MIESZKAŃCAMI MIASTA TCZEWA  

WRAZ Z LISTAMI PROJEKTÓW DUŻYCH I MAŁYCH WYBRANYMI DO REALIZACJI 

 

I.  WYNIKI GŁOSOWANIA 

1) Liczba oddanych głosów : 1374 

2) Liczba głosów ważnych: 1374 

3) Liczba głosów nieważnych : 0  

4) Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty z podziałem na listy projektów 

dużych i małych :  

4.1) Lista projektów dużych poddanych pod głosowanie : 

1. Tytuł projektu: ”Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie” nr 

identyfikacyjny projektu (ID) :17, autor : Gabriela Makać: 431 głosów ważnych 

 

2. Tytuł projektu:  „Rodzinna Kanonka”, nr identyfikacyjny projektu (ID) :14, autor : Wojciech 

Różanowski : 270 głosów ważnych 

 

3. Tytuł projektu: ”Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na 

przejściach dla pieszych”,  nr identyfikacyjny projektu (ID) : 6 , autor : Tomasz Tobiański: 179 

ważnych 

 

4. Tytuł projektu: „Przestrzenny napis 3D „Tczew” z elementami Gryfa” , nr identyfikacyjny 

projektu (ID) :15, autor : Krzysztof Misiewicz: 121 głosów ważnych 

 

5. Tytuł projektu : „Wymiana chodnika” , nr identyfikacyjny projektu (ID) :4, autor : Katarzyna 

Siurek : 108 głosów ważnych 

6. Tytuł projektu: „Stoły do gier i piknikowania” nr identyfikacyjny projektu (ID) :8 , autor : 

Maciej Schwager:  73 głosów ważnych 

 

7. Tytuł projektu: „Monitoring wizyjny- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”, nr 

identyfikacyjny projektu (ID) :3, autor : Maciej Skiberowski : 61 głosów ważnych 

 



8. Tytuł projektu: „Bezpieczna droga do szkoły”, nr identyfikacyjny projektu (ID) :7 , autor : Piotr 

Woźny: 60 głosów ważnych 

 

9. Tytuł projektu: „„Miejskie Grillowanie” –c.d.  projektu –Budowa altany, wiaty nad stołami 

przy grillu na oś. S. Staszica”,  nr identyfikacyjny projektu (ID) :19, autor : Iwona Nitza: 22 

głosów ważnych 

 

10. Tytuł projektu: „Zielony zakątek” , nr identyfikacyjny projektu (ID) :21, autor : Krystian 

Jendrzejewski: 21 głosów ważnych 

 

11. Tytuł projektu: ”Rozbudowa systemu monitoringu-bezpieczne dzieci i mieszkańcy Tczewa” nr 

identyfikacyjny projektu (ID) : 9, autor : Natalia Szumała:  19 głosów ważnych 

 

12. Tytuł projektu: „Nowe witacze Tczewa”, nr identyfikacyjny projektu (ID) :20, autor : Krystian 

Jendrzejewski:  9 głosów ważnych 

 

4.2) Lista projektów małych poddanych pod głosowanie : 

1. Tytuł projektu: „Pieszo-rowerowa ścieżka (Tczew) Od Nowa. Uzupełnienie ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego o montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody oraz 

nasadzenia zieleni” ,nr identyfikacyjny projektu (ID) :16, autor : Aleksandra Kussowska: 82 

głosy ważne 

 

2. Tytuł projektu: „W każdym z nas drzemie troszkę dziecka” , nr identyfikacyjny projektu (ID) : 

18, autor : Iwona Nitza: 47 głosów ważnych 

 

3. Tytuł projektu : „Monitoring Jedności Narodu” , nr identyfikacyjny projektu  (ID) : 1, autor:  

Maciej Skiberowski: 39 głosów ważnych 

 

 

4. Tytuł projektu: „Stojaki rowerowe na terenie Tczewa” , nr identyfikacyjny projektu (ID) : 12, 

autor : Paulina Kremer: 39 głosów ważnych 

 

5. Tytuł projektu: „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza SMOG.ALARMOWY.PL  o 

4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa”  nr identyfikacyjny projektu(ID) :10, autor : Natalia 

Szumała: 31 głosów ważnych 

 

5) Liczba głosów nieważnych oddanych na poszczególne projekty : 0 

 

II.  LISTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI : 

 

1) LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH WYBRANYCH DO REALIZACJI : 



 

 

1. Tytuł projektu: ”Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie” nr 

identyfikacyjny projektu (ID) :17, autor : Gabriela Makać 

 Lokalizacja: dz. nr 72/2 obręb 7, ul. Obrońców Westerplatte 18 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 230 000 zł 

 

2. Tytuł projektu:  „Rodzinna Kanonka”, nr identyfikacyjny projektu (ID) :14, autor : Wojciech 

Różanowski  

 Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 28 A, dz. nr 504, obręb 6, 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 100 000 zł 

 

3. Tytuł projektu: ”Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na 

przejściach dla pieszych”,  nr identyfikacyjny projektu (ID) : 6 , autor : Tomasz Tobiański 

 Lokalizacja:  

1) Ul. Armii  Krajowej na wysokości ul. Kasztanowej- przejazd rowerowy dz. nr 127/1 obręb 

4 ,ul. Armii Krajowej 

2) Ul. Armii Krajowej na wysokości Mon Blanc, dz. nr 87/5 oraz dz. nr 170/2 obręb 5 , ul. 

Armii Krajowej 

3) Aleja Kociewska-w środku odcinka ul. Jagiellońska-ul. Żwirki, dz. nr 34/11, obręb 5, Aleja 

Kociewska 

4) Ul. Grunwaldzka-pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, a 

przedszkolem Twoja Niania, dz. nr 15/2, obręb 10 ul. Grunwaldzka 

5) Przejście dla pieszych na ul. Chopina na wysokości ul. Rybackiej, dz. nr 542/2 obręb 8, ul. 

Chopina 

6) Przejście dla pieszych na ul. Chopina na wysokości ul. Podgórnej, dz. nr 542/2 obręb 8, ul. 

Chopina 

7) Dwa przejścia dla pieszych na ul. Saperskiej w pobliżu SP 11 , dz. nr 246/18 ,obręb 6 , ul. 

Saperska 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 122 000 zł 

 

4. Tytuł projektu: „Przestrzenny napis 3D „Tczew” z elementami Gryfa” , nr identyfikacyjny 

projektu (ID) :15, autor : Krzysztof Misiewicz 

 Lokalizacja: Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II , dz. nr 266/3, obręb 7 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 138 000 zł 

 

5. Tytuł projektu : „Wymiana chodnika” , nr identyfikacyjny projektu (ID) :4, autor : Katarzyna 

Siurek 

 Lokalizacja: ul. Polna 4 , dz. nr 388/4, obręb 9 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 36 000 zł  



 

2) LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH  WYBRANYCH DO REALIZACJI : 

 

1. Tytuł projektu: „Pieszo-rowerowa ścieżka (Tczew) Od Nowa. Uzupełnienie ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego o montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody oraz 

nasadzenia zieleni” ,nr identyfikacyjny projektu (ID) :16, autor : Aleksandra Kussowska 

 Lokalizacja: ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Kanału Młyńskiego od wjazdu z ul. Gryfa 

Pomorskiego do ul. Obrońców Tczewa, dz. nr 21/31; dz. nr 3/2; dz. nr 3/1; dz. nr 

280/7 obręb 05 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu  : 25 000 zł 

 

 

Przewodniczący   Zespołu  Konsultacyjnego 

    

Zastępca Prezydenta Miasta 

    Adam Burczyk 


