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1. Budowa siłowni plenerowej
Zakup i montaż 6 elementów siłowni plenerowej na terenie 

boiska Orlik, przy ul. Frelichowskiego w Chełmży.
18 376,20 1202 999 TAK

2. Zakup wyposażenia siłowni

Zakup wyposażenia do siłowni  znajdującej się w budynku 

Gimnazjum Nr 1 w Chełmży (m.in. atlas treningowy 

wielofunkcyjny, sztangi z obciążeniem, hantle, ławeczki 

treningowe i inne drobne elementy -np. piłki lekarskie, 

maty, skrzynie). Z siłowni korzystają uczniowie gimnazjum 

oraz zawodnicy klubów sportowych z Chełmży.

19 000,00 1179 595

NIE 

(wyczerpana 

pula)

3. Tydzień z turystyką

W ramach realizacji zadania planuje się 4 jednodniowe 

lekcje plenerowe prowadzone przez lokalnych historyków, 

każda zakończona warsztatami artystycznymi. Piątego dnia 

Event na Rynku w Chełmży (m. im. malowanie graffiti, 

wyświetlanie filmów o Chełmży). Całość zadania zwieńczy 

wydanie katalogu  ze zrealizowanego zadania promującego 

Miasto.

10 000,00 517 359

NIE 

(wyczerpana 

pula)

Końcowe wyniki głosowania

PULA LOKALNA

na propozycje zadań do reazlizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2016

Miasto Chełmża  - dostępna pula środków: 19 000 zł.

(kolorem żółtym zaznaczono projekty, które zreazlizowane będą z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2016)



4. Samo zdrowie w Ciechocinku

Jednodniowy wyjazd do uzdrowiska w Ciechocinku. Wyjazd 

przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Podczas 

wyjazdu zaplanowane zostały zabiegi rehabilitacyjne oraz 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem.

3 600,00 127 90

NIE 

(wyczerpana 

pula)

5.
Warsztaty florystyczne, malowanie 

akwarelą

Zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Chełmży. Zakres zajęć obejmuje układanie 

aranżacji roślinnych oraz malowanie akwarelą w plenerze. 

Planowane jest także zwiedzanie miasta Mrągowa oraz 

wizyta w Motylarni.

4 000,00 0 0 NIE

54 976,20 3 025,00 2 043,00 X

1. II Święto Truskawki

Festyn integracyjny w truskawką w roli głównej. Podczas 

festynu zaplanowane zostały prezentacje i degustacje 

potraw z wykorzystaniem truskawki. Nie zabraknie także 

zabaw i konkursów, w tym konkursu kulinarnego na 

najsmaczniejszy tort truskawkowy. Zaplanowane zostały 

także atrakcje dla dzieci - dmuchańce, ścianka 

wspinaczkowa i przejażdżki konne. Festyn zakończy wspólne 

biesiadowanie. Miejsce realizacji zadania: Bielczyny.

3 000,00 601 520 TAK

2. Akademia zdrowego odżywiania

Organizacja sześciu ośmiogodzinnych warsztatów 

kulinarnych  w miejscowościach w gminie Chełmża (Zelgno, 

Bielczyny, Nawra, Kuczwały, Kończewice, Sławkowo) 

prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora 

kulinarnego przy konsultacji z dietetykiem. Podczas 

warsztatów uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu 

zdrowego żywienia oraz dietetyki. Całość zadania zwieńczy 

konferencja podsumowująca zrealizowane zadania.

5 000,00 351 311 TAK

Razem:

Gmina Chełmża - dostępna pula środków: 12 500 zł.



3. Wakacje w Grzywnie

Planuje się zorganizowanie 6 dniowego wypoczynku 

wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze sołectwa Grzywna i 

okolic. W ramach realizacji zadania odbędą się warsztaty 

artystyczne, kulinarne, taneczne, rozgrywki planszowe oraz 

wycieczka piesza po gminie Chełmża i wyjazd do kina w 

Toruniu. 

2 700,00 312 279 TAK

4.
Powykopki Głuchowskie - festyn 

integracyjny mieszkańców

Festyn integracyjny z ziemniakiem w roli głównej. Podczas 

festynu zaplanowane zostały pokazy obróbki ziemniaka, 

wystawa sprzętów gospodarskich, konkursy, w tym konkurs 

kulinarny na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka. Całość 

spotkania zwieńczona zostanie wspólnym ogniskiem i 

biesiadą.

3 000,00 251 224

NIE 

(wyczerpana 

pula)

5. VI Festiwal Smaku PYZA

Organizacja festiwalu podczas którego uczestnikom 

przybliżone zostaną produkty kuchni tradycyjnej 

wytwarzane na wsi wg dawnych receptur. Festiwalowi 

towarzyszyć będą prezentacje i degustacje potraw, konkursy 

oraz występy taneczne i muzyczne. Do udziału w festiwalu 

zaproszone zostaną zespoły i twórcy kuchni tradycyjnej z 

terenu gminy Chełmża, którzy zaprezentują uprawianą przez 

siebie dziedzinę sztuki kulinarnej i tradycji folklorystycznych. 

Miejsce realizacji zadania: Browina.

5 500,00 196 179

NIE 

(wyczerpana 

pula)

6. Spotkanie z operą

Zorganizowanie wyjazdu  do Opery Nova w Bydgoszczy. 

Wyjazd poprzedzony zostanie spotkaniem podczas którego 

m.in. uczestnicy wirtualnie zapoznają się z obiektem, 

omówione zostaną gatunki operowe, jak również 

przybliżona zostanie twórczość i życiorys autora spektaklu. 

Po wyjeździe odbędzie się drugie spotkanie 

(podsumowanie, komentarze, refleksje).

1 900,00 57 56

NIE 

(wyczerpana 

pula)



7.

Rośliny poznamy-rzeźbę wykonamy - 

warsztaty przyrodnicze zakończone 

wykonaniem rzeźby kwiatowej

Realizacja zadania obejmuje przeprowadzenie warsztatów w 

zakresie wiedzy o zapomnianych kwiatach polskiej wsi. 

Podczas warsztatów, podczas których planowana jest wizyta 

w przydomowym ogródku, uczestnicy zapoznają się z 

wymaganiami i pielęgnacją ww. kwiatów.  Całość zadania 

zwieńczy wykonanie przez uczestników rzeźby kwiatowej 

(pawia z rozłożystym ogonem), która stanie w centrum wsi 

Sławkowo.

1 000,00 40 37 TAK

22 100,00 1 808,00 1 606,00 X

1.

Organizowanie działalności w dziedzinie 

rekreacji ruchowej w Osówce, poprzez 

tworzenie placu zabaw

Zakup i montaż huśtawki podwójnej z metalową belką oraz 

huśtawki bocianie gniazdo na terenie świetlicy wiejskiej w 

Osówce.

8 400,00 573 532 TAK

2. Budowa siłowni zewnętrznej
Zakup i montaż 3 elementów siłowni zewnętrznej w 

Mazowszu.
9 963,00 418 392

NIE 

(wyczerpana 

pula)

3.
Otwarte turnieje w szachy i warcaby 

klasyczne

W ramach zadania rozegrane zostaną turnieje w szachy i 

warcaby skierowane do trzech grup wiekowych. Turnieje 

będą odbywały się cyklicznie w 5 świetlicach na terenie 

gminy Czernikowo, zaś turnieje dla szkół w SP w 

Makowiskach i ZS w Czernikowie. Rozegrany zostanie także 

turniej między sołectwami gminy.

3 000,00 259 199 TAK

21 363,00 1 250,00 1 123,00 X

Razem:

Razem:

Gmina Czernikowo - dostępna pula środków: 11 400 zł.



1.
Budowa boiska do siatkówki plażowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa profesjonalnego boiska do siatkówki plażowej w 

Krobi. W ramach zadania planowany jest zakup dwóch 

trybun dla 24 osób każda, zakup i  montaż czterech słupów 

oświetleniowych wraz z okablowaniem, zakup stojaka dla 

sędziego oraz zakup tablicy elektronicznej do prezentacji 

wyników.

16 400,00 360 316 TAK

2. Budowa siłowni zewnętrznej
Zakup i montaż 2 elementów siłowni zewnętrznej w 

Gronowie.
7 999,43 345 309 TAK

3.
IX Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej 

Piłki Ręcznej Dziewcząt 

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej dla 

dziewcząt. Planowany jest udział 16 zespołów z całej Polski. 

Miejsce realizacji: Lubicz.

8 000,00 107 94

NIE 

(wyczerpana 

pula)

32 399,43 812,00 719,00 X

1. Budujemy siłownię, bo siła to zdrowie!
Zakup i montaż 3 elementów siłowni plenerowej w 

Biskupicach (teren świetlicy wiejskiej).
8 495,00 510 481 TAK

Razem:

Gmina Lubicz - dostępna pula śrosków: 24 400 zł.

Gmina Łubianka - dostępna pula środków: 8 500 zł.



2.
Turniej Brydża Towarzyskiego "Brydż 

pod Zamkiem"

Zorganizowanie turnieju brydża towarzyskiego połączonego 

ze zwiedzaniem gotyckiego zamku krzyżackiego w Zamku 

Bierzgłowskim.

2 750,00 88 84

NIE 

(wyczerpana 

pula)

11 245,00 598,00 565,00 X

1.
Drzwi otwarte w Regionalnej Izbie 

Historii i Tradycji

Organizacja zajęć edukacyjnych - "żywych lekcji historii" dla 

mieszkańców powiatu toruńskiego obejmujących m.in. 

zwiedzanie Izby oraz przybliżenie przez Kustosza Izby historii 

i tradycji regionu. Zadanie obejmować będzie również 

wieczorek historyczny. Miejsce realizacji zadania: Łysomice.

6 000,00 30 26 TAK

2. Łysomickie Kobiety na piedestale

Organizacja obchodów 10 -lecia Stowarzyszenia Kobiet 

Aktywnych. W ramach zadania zaplanowano 

podsumowanie działalności stowarzyszenia, uhonorowanie 

członków, wspólną kolację oraz biesiadę. Miejsce realizacji 

zadania: Kamionki Małe.

6 000,00 18 0 NIE 

12 000,00 48,00 26,00 X

1.
Zakup i montaż siłowni napowietrznej 

we wsi Silno

Zakup i montaż 5 elementów siłowni napowietrznej obok 

świetlicy wiejskiej w Silnie.
12 200,00 442 399 TAK

Razem:

Razem:

Gmina Obrowo - dostępna pula środków: 18 900 zł.

Gmina Łysomice - dostępna pula środków: 12 100 zł.



2. Ścieżka edukacyjna

Zadanie polega na wytyczeniu ścieżki edukacyjnej w Osieku 

nad Wisłą. Całość zadania obejmować będzie również m.in. 

zakup tablic informacyjnych, edukacyjnych, interaktywnej 

tablicy dendrologicznej oraz ławek, koszy na śmieci, 

drogowskazów i kamery do monitoringu. 

10 500,00 408 349

NIE 

(wyczerpana 

pula)

3. Twórczość inspirowana pasją

Warsztaty z rzemiosła artystycznego (malarstwo, szkic, 

techniki plastyczne) oraz warsztaty muzyczne i warsztaty 

tańca towarzyskiego. W ramach zadania planowanych jest 

80 godzin warsztatów prowadzonych przez profesjonalnych 

instruktorów. Miejsce realizacji zadania: Gminny Ośrodek 

Kultury w Obrowie, Szafarnia.

8 700,00 218 191

NIE 

(wyczerpana 

pula)

4. Akademia międzypokoleniowa

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 5 różnych typów 

zajęć (rękodzieła, sportowe, taneczne, plastyczne, 

kulinarne) skierowanych do 5 różnych grup składających się 

z dzieci i młodzieży oraz seniorów (integracja 

międzypokoleniowa). Uczestnicy spotkania dzielić się będą 

swoją wiedzą i doświadczeniem. Przewidziany jest również 

wyjazd do aquaparku. Miejsce realizacji zadania: Zespół 

Szkół w Obrowie.

16 200,00 174 148

NIE 

(wyczerpana 

pula)

5. Integracja poprzez teatr i muzykę

Zadanie polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu 

szerszemu gronu odbiorców spektakli, programów poetycko 

- muzycznych oraz innych form artystycznych z okazji m.in. 

Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Niepodległości oraz Jasełek 

Bożonarodzeniowych. Miejsce realizacji zadania: Osiek nad 

Wisłą.

10 000,00 3 3

NIE 

(wyczerpana 

pula)

57 600,00 1 245,00 1 090,00 XRazem:



1.

Wzbogacenie infrastruktury terenu 

boiska "Orlik" i budynku byłego 

Ośrodka Kultury

Zakup 12 ławek stanowiących miejsce rozlokowania drużyn 

sportowych i publiczność podczas imprez sportowych 

gminnych i powiatowych. Służyć będą także matkom i 

seniorom, zapewniając możliwość odpoczynku. Ławki 

postawione będą na terenie otaczającym boisko "Orlik", w 

tym obok siłowni zewnętrznej i byłego ośrodka kultury w 

Małej Nieszawce.

5 977,80 519 507 TAK

2. Biegnij z Nami

Organizacja imprezy biegowej dla mieszkańców gminy, od 

dzieci po dorosłych, na różnych dystansach, w tym także dla 

drużyn sołectw. Bieg główny to 5 km (dla osób powyżej 16 

roku życia). Impreza ma popularyzować biegi jako zdrowy 

styl życia i wdrażać do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Wielka Nieszawka.

2 675,00 0 0 NIE

8 652,80 519,00 507,00 X

1. Wiejska mini siłownia zewnętrzna Zakup i montaż 1 elementu siłowni zewnętrznej w Łążynie. 4 000,00 366 349 TAK

2.

"Smacznie, tradycyjnie i zdrowo" - 

szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego 

żywienia w tradycji kulinarnej powiatu 

toruńskiego

Szkolenie  z zakresu zdrowego żywienia w ramach którego 

odbędą się warsztaty praktyczne. Szkolenie z zakresu 

dekoracji stołów. Planowane jest 10 godzin warsztatów. 

Miejsce realizacji zadania: Stary Toruń.

3 999,31 202 174 TAK

3.

Turniej sportowy w Centrum Edukacji 

Młodzieży  - edukacja poprzez sport i 

zabawę

Jednodniowy turniej zespołów z zadaniami o charakterze 

ruchowym, umysłowym i integracyjnym. W celu 

przygotowania i rozegrania zawodów zakupione zostaną 

artykuły sportowe oraz gry planszowe. Miejsce realizacji 

zadania: Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

4 299,40 146 92 TAK

Razem:

Gmina Wielka Nieszawka - dostępna pula środków:  6 300 zł.

Gmina Zławieś Wielka - dostępna pula środków: 16 900 zł. 



4.

Kultywowanie Tradycji 

Bożonarodzeniowych Gminy Zławieś 

Wielka

Zorganizowanie imprezy kulturalnej osadzonej w tradycjach 

Świąt Bożego Narodzenia na terenie gminy Zławieś Wielka. 

Spotkanie z animatorem kultury, połączone z zajęciami 

plastycznymi, robieniem ozdób świątecznych oraz 

konkursem świątecznym dla dzieci. Miejsce realizacji 

zadania: Zławieś Wielka.

4 600,00 29 23 TAK

16 898,71 743,00 638,00 x

237 235,14 10 048,00 8 317,00 X

115 447,14

130 000,00

14 552,86

Wartość zwycięskich zadań do zrealizowania z budżetu obywatelskiego 2016

Pula środków przeznczona na zadania lokalne 

Środki niewykorzystane - przechodzą do puli powiatowej 

 OGÓŁEM:

Razem:


