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1. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych  

na pulę ogólnowojewódzką 

 

PULA OGÓLNOWOJEWÓDZKA 5 mln (20% ogólnej kwoty 
przeznaczonej na BOM) 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 9 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 4 844 120,78 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 155 879,22 

 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 57 Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe 
Projekt polega na doposażeniu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu  
w dwa ambulanse transportowe wraz z wyposażeniem (nosze i krzesło kardiologiczne) 
 

4084 462 004 zł 

2 92 VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza 
ROBIMY ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY! Szlak będzie przebiegał na wschodnim 
obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości 
produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne 
społeczności do tworzenia ofert dla turystów 
 

2961 198 861,70 zł 

3 80 Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program 
badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków 
Celem projektu jest poprawa wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków 
bezpośrednio po urodzeniu poprzez zapewnienie najnowocześniejszego sprzętu niezbędnego w 
kompleksowej diagnostyce wad serca. Projekt będzie realizowany w Mazowieckim Szpitalu 
Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o 

2561 993 000 zł 

https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/93
https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/81
https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/81
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4 307 Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. 
z o.o. 
Ideą projektu jest stworzenie strefy dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. 
z o.o., ich rodziców i opiekunów. W ramach stref zaplanowano m.in. minigolfa, 
zagospodarowanie patio, miejsce na ognisko, place zabaw, ławki. Biorąc pod uwagę zakres 
działalności szpitala bardzo ważne jest, aby pacjent miał możliwość spędzania czasu na świeżym 
powietrzu 

1888 676 255,08 

5 169 Drogi dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego 
Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego na brakujących fragmentach drogi 
wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem 
chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika) 
 

1840 700 000 zł 

6 198 Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach 
Celem projektu jest rewitalizacja terenów zielonych wokół Mazowieckiego Specjalistycznego 
Centrum Zdrowia oraz budowa drobnej infrastruktury prozdrowotnej (zadaszone wiaty na 
rowery, siłownia zewnętrzna, rewitalizacja zieleni, ławki, kosze na śmieci, mini-amfiteatr, wjazd 
rowerowy w pobliżu mostu WKD nad Utratą) 
 

1534 210 000 zł 

7 256 Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia 
i zapobiegania ślepocie 
Projekt zakłada zakup sprzętu związanego z diagnostyką neurookulistyczną, zwłaszcza w 
przypadku pogorszenia widzenia o nieznanej etiologii, nagłego zaniewidzenia, pogorszenia 
widzenia spowodowanego chorobami neurodegeneracyjnymi, diagnostyki chorób o podłożu 
genetycznym u dzieci i dorosłych 
 

1517 413 000 zł 

8 261 In-vitro dla Mazowsza 
Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację Programu polityki zdrowotnej 
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa 
mazowieckiego. Pary, które zgłoszą się do programu i zostaną do niego zakwalifikowane, będą 
mogły skorzystać z dofinansowania do metody zapłodnienia pozaustrojowego na zasadach 
określonych w programie 

 

1499 198 000 zł 

https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/310
https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/310
https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/171
https://bom.mazovia.pl/panel/projects/preview/200
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9 64 Cztery Pory Roku - Park Sensoryczny W Gołotczyźnie 
Celem projektu jest stworzenie parku sensorycznego „Cztery Pory Roku” przy Muzeum 
Pozytywizmu w Gołotczyźnie. To pomysł przystosowania zabytkowej enklawy zieleni nie tylko 
do odpoczynku na łonie natury, ale także do celów terapeutycznych, edukacyjnych, 
turystycznych, której oferta będzie skierowana do wszystkich grup wiekowych, także do osób z 
niepełnosprawnościami 

1241 993 000 zł 
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2. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu ostrołęckiego 

W ramach pul regionalnych globalna wysokość środków była ustalana w drodze algorytmu uwzględniającego powierzchnię danego regionu w relacji 

do całego województwa jak również jego zamożność wyrażoną w postaci wskaźnika dochodu ogółem budżetów gmin i miast na prawach powiatu  

w podregionie na 1 mieszkańca. 

PODREGION OSTROŁĘCKI 2 683 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 3 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 2 407 000 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 276 000 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 165 Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie 
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana 
Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wykonanie 
nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowanie elementów małej 
architektury m.in. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, wykonanie 
muralu nawiązującego do patrona placówki 

1189 427 000 zł 

2 268 Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku 
Celem projektu jest budowa tężni solankowej wraz z miejscem do wypoczynku przy 
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Kuracje solankowe wykorzystywane są 
m.in. w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, nadciśnieniu, alergii 
i ogólnej poprawie samopoczucia 

777 980 000 zł 

3 97 Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA 
Celem projektu jest doposażenie MEDITRANS OSTROŁĘKA w 2 nowoczesne ambulanse 
ratunkowe, które będą wyposażone m.in. w respirator, defibrylator, nosze, deski ortopedyczne  

738 1 000 000 zł 
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i pozostałe wyposażenie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wspólnie możemy 
wspomóc pogotowie ratunkowe, które służy całej naszej społeczności 
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3. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu siedleckiego 

PODREGION SIEDLECKI 2 668 000 

LICZBA PROJEKTÓW W TEJ PULI 9 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 2 656 977 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 11 023 
 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 189 Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego 
Celem projektu jest zakup ambulansu bariatrycznego Typu C z wyposażeniem dla SPZOZ „RM-
MEDITRANS" SPRITS w Siedlcach. Karetka bariatryczna przystosowana jest do przewozu m.in. 
osób chorych na otyłość. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce otyłość 
występuje już u 25% osób i niestety utrzymuje się tendencja wzrostowa 

427 750 000 zł 

2 299 Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce – Skórzec 
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na 
przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych. 

376 260 000 zł 

3 215 Stara Szopa 
Celem projektu jest powrót do tradycji tkactwa ludowego oraz zielarstwa. Projekt zakłada 
realizację cyklu warsztatów z tkactwa ludowego oraz warsztatów zielarskich (wyrób 
kosmetyków, herbatek ziołowych). Ma na celu podtrzymanie tradycji m.in. wykonywania 
przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym, wprowadzania ich do 
użytkowania. 

214 34 400 zł 

4 253 Działajmy wspólnie dla zdrowia 
Celem projektu jest zainstalowanie monitorów telewizyjnych wraz z systemem zarządzania 
treścią (np. zasady zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, higiena rąk) 
oraz zakup bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk i sprzętu sprawdzającego 

214 200 000 zł 
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prawidłowe wykonanie dezynfekcji, które ułatwiają kształtowanie zdrowych nawyków do 
Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach 

5 297 Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu 
Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla 
pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem każdego 
warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, plener zdjęciowy na 
terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, 
Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki) 

187 145 917 zł 

6 137 Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie 
oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy 
Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w 
Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na 
fragmencie brzegu stawu, żwirowych alejek parkowych oraz zakupu 4 rowerów wodnych. 
Projekt zakłada także wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 szt. na 
drogach powiatowych prowadzących do miejscowości 

96 973 000 zł 

7 288 Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie 
Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum 
Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do końca 
listopada, w weekendy i Boże Ciało oraz piątek pomiędzy nimi w godzinach 9-17. Ostateczny 
rozkład byłby dopasowany do odjazdów z Siedlec 

45 156 948 zł 

8 305 Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat 
w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez szkolenie kierowców 
w najliczniejszej grupie wiekowej 25-54 lata. Szkolenie składałoby się z części teoretycznej (3 
godz.) prowadzonej przez psychologa transportu i części praktycznej (3 godz.) pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora na torze doskonalenia techniki jazdy 

40 68 356 zł 

9 300 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności 
kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie 
umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach 
na torze doskonalenia techniki jazdy 

21 68 356 zł 

 



 

 

Strona | 8 

 

4. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu radomskiego 

PODREGION RADOMSKI 2 605 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 8 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 1 408 025 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 1 196 975 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 312 Muzealny miniogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń 
i edukacji 
Celem projektu jest przekształcenie dziedzińca muzealnego na bazie istniejącej oraz celowo 
zaaranżowanej zieleni (mini wirydarz, nowe nasadzenia krzewów, drzew, bylin), małej 
architektury parkowej (ławki, karmnik heski i budki lęgowe z kamerami online, zegar słoneczny, 
fontanna typu deszczownica - „sztuczny deszcz", makro-modele owadów, szachownica /Sx5 m/) 
w przestrzeń wypoczynkowo-edukacyjną 

1548 472 500 zł 

2 157 "Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni 
rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu  
Celem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja 
komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS do pracowni 
rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu 

654 357 800 zł 

3 204 Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat 
Celem projektu jest przeprowadzenie w przedszkolach 30 minutowych spotkań dla każdej grupy 
przedszkolnej z udziałem personelu pedagogicznego 

364 104 925 zł 

4 125 Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach 
Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na 
odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku 
miejscowości Laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy 

242 139 000 zł 
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zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
 

5 309 Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie 
działań Orkiestry Dętej 
Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach 
dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz 
koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte 

237 24 000 zł 

6 308 Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia 
techniki jazdy 
Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 - 
59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy 

162 104 300 zł 

7 147 "Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których 
efektem będzie realizacja filmu muzycznego 
Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów artystyczno-multimedialnych dla mieszkańców 
regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego o gatunku 
muzycznym. Opowieść fabularna będzie osadzona w obecnych realiach środowiska 
młodzieżowego, teksty piosenek uwspółcześnione o język młodzieżowy, muzyka zaaranżowana 
na aktualne style, a taniec mieszanką klasyki i freestyle 

107 105 500 zł 

8 295 Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu 
Celem projektu jest organizacja profesjonalnych warsztatów wiązania chust do noszenia dzieci 
dla kilkuset rodziców z Regionu Radomskiego wraz z wypożyczeniem chusty do trenowania w 
domu. Dodatkowo w ramach projektu uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą dotyczącą 
pomocy w aktywizacji zawodowej 

39 100 000 zł 
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5. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu żyrardowskiego 

 

PODREGION ŻYRARDOWSKI 2 275 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 2 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 375 000 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 1 900 000 

 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 60 Bezpieczni - doświetleni na 728'ce 
Projekt zakłada zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli 
fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW 728 w 6 punktach: w 
centrum wsi Belsk Duży oraz przy belskiej szkole podstawowej, przy głównym skrzyżowaniu przy 
przystankach autobusowych w Łęczeszycach, Starej Wsi, Belsku Małym i Odrzywołku 

336 320 000 zł 

2 199 Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci 
Celem projektu jest realizacja warsztatów z zakresu promowania zasad zdrowego żywienia, 
odkrywania nowych smaków, nauka oznaczeń produktów wysokiej jakości. Projekt zakłada 
realizację 8 tematów dotyczących żywienia dzieci w wieku 5-6 lat. Czym skorupka za młodu 
nasiąknie tym na starość trąci… 

91 55 000 zł 
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6. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu płockiego 

 

PODREGION PŁOCKI 1 943 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 7 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 1 654 300 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 288 700 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 33 Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie 
Celem projektu jest zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów 
Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie 

1142 300 000 zł 

2 73 Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 567 
Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu 
komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w 
obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek 
administracyjnych 

519 150 000 zł 

3 45 Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 
Celem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej modernizacji wejścia 
głównego wraz z holem i północną klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Płocku 

513 500 000 zł 

4 76 Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi 
wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3  

423 500 000 zł 
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Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych, drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem, 
ciągu pieszego oraz oświetlenia przy Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy ul. 
Strzeleckiej 3 w Płocku. Celem projektu jest podniesienie poziomu komfortu dojazdu oraz 
bezpieczeństwa pacjentów oraz odwiedzających 

5 134 Zrozumieć świat przez doświadczenia 
Celem projektu jest realizacja zajęć z chemii z dziećmi w wieku 11-14 lat z Województwa 
Mazowieckiego. Doświadczenia to ciekawa forma nauki, rozbudza pasje, uczy pracy w grupie 
oraz daje możliwość samodzielnej pracy, szukania przyczyn i skutków zjawisk zachodzących w 
świecie. Ponadto zorganizowany na koniec projektu konkurs "Atomowa chemia" da możliwość 
rywalizacji i sprawdzenia zdobytej wiedzy 

177 39 300 zł 

6 25 Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r. 
Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który 
ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część 
historii miasta Sierpca. Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii 

96 25 000 zł 

7 163 100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki 
Celem projektu jest zorganizowanie otwartego festynu naukowo-literackiego dla mieszkańców 
regionu płockiego (w szczególności młodzieży), podczas którego odbędą się rożnego typu 
atrakcje/eksperymenty/konkursy naukowe (stoisko z eksperymentami 
chemicznymi/fizycznymi/z suchym lodem, z symulatorami VR poruszanie się w kosmosie, pokazy 
świec dymnych) i literackie (kącik literacki im. Stanisława Lema) 

86 140 000 zł 
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7. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu ciechanowskiego 

PODREGION CIECHANOWSKI 2 665 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 5 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 2 625 600 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 39 400 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 20 Interaktywna biblioteka 
Celem projektu jest doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii w Płońsku, 
Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozyskanie 
interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów 
oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
nauczania 
 

583 194 600 zł 

2 99 Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych 
Celem projektu jest wybudowanie parkingu na około 100 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, zamontowanie szlabanu wjazdowo – wyjazdowego oraz rewitalizacja terenów 
zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych na terenie Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 
 

336 1 000 000 zł 

3 56 "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na 
terenie Ciechanowa 
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 
na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym przejściu dla 
pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED 
 

274 147 000 zł 
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4 120 Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie 
Bezpieczni piesi i kierowcy! W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na 
drogach wojewódzkich w Ciechanowie 9 przejść dla pieszych zostanie wyposażone w lampy 
doświetlające przejście, lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6 i czujniki ruchu 

257 684 000 zł 

5 6 Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi 
wojewódzkiej 618 
Projekt polega na budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej 
stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do 
zatoczek 

173 600 000 zł 
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8. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu warszawskiego zachodniego 

 

PODREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 1 858 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 3 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 1 465 447,54 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 392 552,46 

 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 231 Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego 
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wiatą piknikową, małym placem 
zabaw i zapleczem sanitarnym na terenie kompleksu Szpitala Tworkowskiego na działce 
przeznaczonej w MPZP na Teren Usług Sportu 

1859 995 000 zł 

2 85 Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, 
współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze" 
Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą skrzyżowania o ruchu 
okrężnym im. I. Kozielewskiego w Brwinowie w pasie dw nr 720. Nasadzenia roślinności 
dobranej tak, by była atrakcyjna o każdej porze roku, wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni 
miejskiej oraz wpiszą się w zastany układ zieleni miejskiej 

1182 350 447,54 zł 

3 223 Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy 
Dwór Mazowiecki 
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze 
wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech 
istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego 

1033 120 000 zł 
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9. Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu warszawskiego wschodniego 

 

PODREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 2 295 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 5 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 2 271 315 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 23 685 

 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 214 Tężnia solna w Parku Krajobrazowym w Rudce 
Założeniem projektu jest budowa tężni solnej przy Szpitalu im. T. Dunina i Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego w Rudce. Dzięki realizacji projektu może powstać trzecia w naszym kraju tężnia 
solna pełniąca rolę naturalnego inhalatorium jodowego 

3245 495 000 zł 

2 249 Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, 
powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych 
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone 
przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na 
trzech drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nieporęt, tj. ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. 
Strużańska (DW 632) oraz ul. Zegrzyńska/Pogonowskiego (DW 631) 

1386 661 815 zł 

3 188 Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic 
Celem projektu jest zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic  
(SPZOZ „RM-MEDITRANS” SPRiTS w Siedlcach) 

980 600 000 zł 

4 166 Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
Celem projektu jest organizacja Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego czyli wyprodukowanie i 
wystawienie trzech spektakli plenerowych, odnoszących się do historii, teraźniejszości oraz 
przyszłości zarówno samego miasta jak i całego Mazowsza 

823 114 500 zł 
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5 181 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej 
w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) 
Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych 
zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa 
Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni 
ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem 
D-6. 

729 400 000 zł 
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10.  Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w ramach puli środków finansowych przeznaczonych 

dla podregionu M.St. Warszawa 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 1 008 000 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 2 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 440 000 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 568 000 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 82 Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych 
i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim 
Celem projektu jest upowszechnienie i promocja karmienia piersią i mlekiem kobiecym (banki 
mleka kobiecego). Projekt wpłynie na prawidłową edukację matek dzieci donoszonych, wsparcie 
matek wcześniaków, pacjentek po trudnym porodzie i z problemami laktacyjnymi. W ramach 
projektu zostanie zakupione dodatkowe wyposażenie tj. laktatory, podgrzewacze, lodówki do 
przechowywania i transportu mleka 

1310 250 000 zł 

2 168 Nasadzenia drzew w Warszawie 
Projekt polega na posadzeniu drzew na nieruchomościach Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 
20 cm z dużą koroną 

1297 190 000 zł 
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11.  Lista rankingowa obejmująca projekty wybrane do realizacji w trybie par. 35 uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego 

 

Środki niewykorzystane w poszczególnych pulach po zsumowaniu wyników głosowania były, zgodnie z § 35  ww. uchwały Sejmiku, 

przesuwane do wykazu projektów poddanych pod głosowanie, nieprzeznaczonych do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych 

w puli. Środki te były przyznawane na realizację projektów ujętych w tym wykazie, kolejno według ilości głosów oddanych. 

 

PULA DO PODZIAŁU W TRYBIE § 35   4 852 214,68 

LICZBA PROJEKTÓW DO REALIZACJI W TEJ PULI 10 

SUMA KOSZTORYSÓW WSZYSTKICH PROJEKTÓW 4 738 250 

ZOSTAŁO ŚRODKÓW 113 964,68 
 

 

LP NR 
PROJEKTU 

TYTUŁ I SKRÓCONY OPIS PROJEKTU LICZBA 
ODDANYCH 

GŁOSÓW 

KOSZT 
PROJEKTU 

1 267 Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego 
Projekt zakłada zakup wysokospecjalistycznego ultrasonografu z funkcją 3D, dzięki czemu 
mieszkańcy Województwa Mazowieckiego uzyskają możliwość dostępu do szczegółowej 
diagnostyki wad serca w klinice kardiologii, zlokalizowanej w idealnie skomunikowanym 
miejscu (centrum Warszawy). Podniesienie wartości diagnostycznej badań wpłynie na 
zaplanowanie optymalnej strategii leczenia 

1234 830 000 zł 

2 112 „STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA 
Projekt zakłada budowę placu zabaw, ścieżek edukacyjnych zaopatrzonych w nowe zestawy 
zabawowe oraz urządzenia sprawnościowe dla dzieci i młodzieży będących pacjentami 
Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. Ośrodka Ortopedyczno – 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 

767 526 100 zł 
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3 287 Ekologiczny Ogród Marzeń 
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Projekt obejmuje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie 
chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż 
pergoli, nasadzenie drzew, wydzielenie obszaru ostoi ptaków 

721 1 000 000 zł 

4 242 Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego 
Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. 
Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona 
w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego. W tym rejonie nie 
ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku 
jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków 

681 1 000 000 zł 

5 79 Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym 
w Gminie Stare Babice 
Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach 
miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym. Aktywne Przejście dla Pieszych składa się z czujników ruchu i znaków 
drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do 
przejścia zbliża się pieszy 

658 120 000 zł 

6 152 Drugie życie mazowieckiej deszczówki 
"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu 
systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących 
własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zebrana woda opadowa będzie mogła 
być wykorzystana do podlewania zieleni przez daną instytucję w okresach bezdeszczowych lub 
być nieodpłatnie przekazywana okolicznym mieszkańcom. 

654 100 000 zł 

7 211 Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk 
Mazowiecki 
Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 
tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku 
których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i 
najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w 
elementy systemu inteligentnych przejść 
 

588 600 000 zł 
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8 294 Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno) 
Projekt będzie polegał na zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w 
miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś. 
Zaborów i Zaborówek zostaną doświetlone dwoma lampami LED oraz światłami 
ostrzegawczymi LED z czujnikami ruchu. 12 pozostałych przejść zostanie doświetlonych 
dwoma lampami LED 

584 312 000 zł 

9 276 Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych 
Projekt obejmuje różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych (m.in. 
eksperymenty, gry matematyczne, zajęcia plastyczne, trening pamięci, krawiectwo, 
dziecko i stres, emocje, asertywność). Jeśli zajdzie taka potrzeba, zajęcia mogą być 
przeprowadzane też w formie zdalnej. 

581 150 150 zł 

10 93 Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach 
Celem projektu jest zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej i zastosowanie 
tej metody leczniczej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana 
Mazurkiewicza w Pruszkowie. 

515 100 000 zł 

 


