
 
 

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych  

do Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego 

 

Nazwa zadania Kwota Opis 

Kolorado – place zabaw 

dla dzieci 
100 000,00 

Zadanie obejmuje budowę dwóch zestawów 

zabawowych przeznaczonych dla młodszych i starszych 

dzieci, zlokalizowanych przy przedszkolu i żłobku w 

Olsztynku. W projekcie prócz konkretnych elementów 

zabawowych uwzględniono również wykonanie 

bezpiecznej nawierzchni z piasku. 

Plaża staromiejska – teren 

wypoczynkowy i 

piknikowy nad nowym 

stawem  

w centrum Olsztynka 

100 000,00 

Celem projektu jest przygotowanie terenu rekreacyjnego 

i wypoczynkowego polegające na urządzeniu plaży oraz 

stawu przy rzece Jemiołówce od strony ul. 

Staromiejskiej, Jagiełły, Strażackiej i Chopina. Teren 

miałby zostać zagospodarowany elementami małej 

architektury (ławki, latarnie, przebieralnie i kładka) oraz 

zielenią. Uwzględniono również przygotowanie terenu 

piknikowego. Projekt ma być wstępem do 

zagospodarowania terenów wzdłuż Jemiołówki w stronę 

Jeziora Jemiołowskiego. 

Oświetlenie w stronę 

cmentarza. 
60 000,00 

Celem projektu jest wykonanie oświetlenia w stronę 

cmentarza znajdującego się przy ul. Wilczej. Dodatkowo 

zakupione zostałyby nowe ławki oraz kosze na śmieci. 

Organizacja parku 

sportowo-rekreacyjnego 

przy Szkole Podstawowej 

w Olsztynku 

51 200,00 

Zamiast komórką dzieci pobawią się pod chmurką! 

Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego parku 

sportowo-rekreacyjnego na dziedzińcu Szkoły 

Podstawowej w Olsztynku. Park składałby się z 

elementów placu zabaw (integracja sensoryczna), 

bujaków sprężynowych, pomostu wiszącego, stołów do 

ping-ponga oraz gier w szachy i chińczyka, a także ławek 

Ale koncert! – Zenon 

Martyniuk w Olsztynku 
50 000,00 

Założeniem projektu jest organizacja koncertu Zenona 

Martyniuka, autora piosenek min. Przez Twe Oczy i Życie 

to są chwile. Koncert miałby odbyć się w czasie letnich 

wakacji.  

Nowa strona internetowa 

miasta Olsztynek. 
28 000,00 

Celem projektu jest stworzenie nowej strony internetowej 

Olsztynka. Jak wynika z wniosku nasza strona nie spełnia 

swojej podstawowej funkcji, tzn. jest nie czytelna, mało 

atrakcyjna, nie jest mobilna, nie zachęca osób 

odwiedzających stronę do odwiedzenia naszego miasta 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projekty odrzucone  

Nazwa zadania Kwota Opis Uzasadnienie 

„Ścieżka  

do Zgody” 
99 040,00 

Propozycja wykonania traktu spacerowo 

pieszo-rowerowego od skrzyżowania ulic 

Długosza i Sienkiewicza do Domu dla 

Dzieci „Zgoda” w Olsztynku, polegający 

na wykonaniu wzdłuż ul. Sienkiewicza 

lewostronnego chodnika o szerokości 2,5 

m z dopuszczeniem ruchu rowerowego. 

Odrzucony na podstawie  

§ 6 ust. 3 Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 34/17 

Burmistrza Olsztynka 

z dnia 28 kwietnia 2017 

roku. 

„Ścieżka  

do Jeziora” 
94 040,00 

Propozycja wykonania traktu spacerowo 

pieszo-rowerowego od Domu dla Dzieci 

„Zgoda” w Olsztynku do Jeziora 

Jemiołowskiego, polegający na 

wykonaniu wzdłuż ul. Sienkiewicza 

lewostronnego chodnika o szerokości 2,5 

m z dopuszczeniem ruchu rowerowego. 

Odrzucony na podstawie  

§ 6 ust. 3 Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 34/17 

Burmistrza Olsztynka 

z dnia 28 kwietnia 2017 

roku. 

Mural przy  

ul. Zamkowej. 
33 000,00 

Celem projektu jest stworzenie muralu o 

wysokiej jakości artystycznej na ścianie 

kamienicy przy ul. Zamkowej 2 w 

centrum Olsztynka. Mural nawiązywałby 

do historii miasta, jego atrakcji lub innej 

interesującej formy.  

Wniosek nie zostały 

uzupełniony. 

Zweryfikowany 

negatywnie bez 

możliwości odwołania się. 

 


