
Lp. Nazwa zadania Opis zadania

Szacunkowy koszt 

realizacji zadania z 

budżetu 

obywatelskiego

Liczba oddanych 

głosów ogółem

Liczba 

oddanych 

głosów 

ważnych

Czy projekt 

został 

wybrany?

1.

Nagranie i wydanie płyty w ramach 

promocji Powiatu Toruńskiego z 

okazji Jubileuszu 150-lecia istnienia 

Powiatowej i Miejskiej Orkiestry 

Dętej w Chełmży

Nagranie i wydanie materiału muzycznego Powiatowej i 

Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży zawierającego utwory 

muzyki marszowej i rozrywkowej. Planowane jest wydanie 1000 

płyt, z czego 700 sztuk  przekazanych zostanie do Starostwa 

Powiatowego w Toruniu celem promocji powiatu toruńskiego, 

300 sztuk rozpowszechnionych zostanie podczas 

Jubileuszowego koncertu z okazji 150-lecia powstania orkiestry.

17 500,00 3678 3157 TAK

2.
Międzygminny system siłowni 

zewnętrznej

Zakup i montaż 4 elementów siłowni zewnętrznej oraz dwóch 

koszy dla wsi Łążyn (gm. Zławieś Wielka) i Bierzgłowo (gm. 

Łubianka). 

20 500,00 1208 1088 TAK

3.
I Forum Biznesu Powiatu 

Toruńskiego

Zorganizowanie Forum Biznesu Powiatu Toruńskiego 

adresowanego do przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą, mających swoją siedzibę na terenie powiatu 

toruńskiego. Na wydarzenie złożą się prezentacje i panele 

dyskusyjne w obszarach tematycznych: przedsiębiorczość,  

współpraca z samorządem, możliwości pozyskania wsparcia w 

sektorze MŚP itp. Forum towarzyszyć będą stoiska promocyjne  

firm i partnerów przedsięwzięcia. Miejsce realizacji zadania: 

Hotel Ambasada w Krobi.

21 800,00 690 567 TAK

Końcowe wyniki głosowania

na propozycje zadań do reazlizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2016

PULA POWIATOWA

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



4.
Spotkania muzyczne "Muzyka 

mistrzów"

Zorganizowanie dwóch koncertów, których celem jest 

popularyzacja muzyki lat 70-tych i 80 -tych. Koncertom 

towarzyszyć będą: konkurs plastyczny, wystawa prac oraz 

konkurs muzyczny na interpretację piosenki "mistrza muzyki", 

któremu poświęcony będzie koncert. Miejsce realizacji zadania: 

Czernikowo.

11 500,00 527 447 TAK

5.
"Siłacz Powiatu" - mistrzostwa 

powiatu toruńskiego

Zadanie obejmuje zakup i montaż 3 elementów siłowni 

plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej w Biskupicach oraz 

organizację Mistrzostw powiatu toruńskiego "Siłacz Powiatu". 

W Mistrzostwach planowany jest udział około 300 mieszkańców 

powiatu. Jedną z konkurencji - poza sprawdzeniem tężyzny 

fizycznej mieszkańców - będzie konkurs wiedzy o samorządzie 

lokalnym. Planowana jest cykliczność imprezy.

11 495,00 464 345 TAK

6.
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Starosty Toruńskiego

Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty 

Toruńskiego dla mieszkańców powiatu toruńskiego. Turniej 

zorganizowany zostanie w 8 kategoriach. Miejsce realizacji 

zadania: Szkoła Podstawowa w Osówce.

5 000,00 407 335

NIE 

(wyczerpana 

pula)

7.

Zakup i montaż pojemników na 

śmieci do montażu wzdłuż ścieżki 

pieszo-rowerowej na odcinku 

Grabowiec - Silno

Zakup i montaż 15 pojemników na śmieci wraz z ich 

porządkowaniem w pasie ścieżki rowerowej Złotoria - Osiek na 

odcinku Grabowiec - Silno. Pojemniki zostaną zamontowane na 

odcinku około 2865 m na terenie wsi Grabowiec (gmina Lubicz) 

oraz na odcinku około 4205 m na terenie wsi Silno (gmina 

Obrowo).

6 112,50 358 328

NIE 

(wyczerpana 

pula)

8.

Uratuj życie ! - Instalacja 

zautomatyzowanego defibrylatora 

zewnętrznego (AED) w Zespole Szkół 

nr 1 w Lubiczu wraz z 

przeszkoleniem personelu 

Zakup i instalacja zautomatyzowanego defibrylatora 

zewnętrznego (AED)  w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu wraz z 

przeszkoleniem personelu szkoły oraz pokazem udzielania 

pierwszej pomocy w stanach nagłych z wykorzystaniem 

defibrylatora AED. Miejsce realizacji zadania: Zespół Szkół Nr 1 

w Lubiczu.

6 497,40 437 301

NIE 

(wyczerpana 

pula)



9.
Organizacja dożynek parafialnych dla 

mieszkańców wsi Grabowiec i Silno

Organizacja dożynek parafialnych dla mieszkańców wsi Silno 

(gm. Obrowo) i Grabowiec (gm. Lubicz) podczas których nastąpi 

m.in. prezentacja wieńców dożynkowych, występy artystyczne 

zespołów oraz profesjonalny pokaz i ćwiczenia z udzielania 

pierwszej pomocy. Miejsce realizacji zadania: Stadnina koni 

AGROFOOD S.A Grabowiec.

6 750,00 354 296

NIE 

(wyczerpana 

pula)

10.

Wioska średniowieczna i nowożytna 

przy grodzisku pokasztelańskim - 

inscenizacje i warsztaty

Zaprezentowanie w oryginalnym miejscu przy dawnym 

grodzisku pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizacji 

średniowiecznej związanej z grodziskiem, obyczajami, 

zwyczajami, zajęciami ludzi w średniowieczu i początku epoki 

nowożytnej. Przypomnienie zapomnianych zawodów 

rzemieślniczych, obrzędów średniowiecznych i prasłowiańskich, 

historii średniowiecznej na bazie grodziska pokasztelańskiego. 

W trakcie realizacji zadania zaplanowano konkursy, warsztaty, 

pokazy dla uczestników. Miejsce realizacji zadania: Steklin, gm. 

Czernikowo.

18 600,00 376 295

NIE 

(wyczerpana 

pula)

11.
III Zlot Samochodów Zabytkowych i 

Motocykli

Organizacja Zlotu Samochodów Zabytkowych i Motocykli, w tym 

uroczysta parada ulicami Lubicza Górnego oraz konkursy dla 

uczestników Zlotu (m.in. najstarsze auto, najciekawsze auto). 

Planowane jest także zorganizowanie zaplecza dla dzieci (m.in. 

trampolina, dmuchańce). Miejsce realizacji zadania: Zespół 

Szkół nr 1 w Lubiczu.

10 000,00 318 225

NIE 

(wyczerpana 

pula)

12.
Plener malarski "Turzno pędzlem 

malowane"

Zorganizowanie dla 40 uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych z terenu powiatu toruńskiego pleneru 

malarskiego. W plenerze planuje się udział specjalistów z 

Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

"Dom Harcerza" oraz Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w 

Toruniu. Miejsce realizacji zadania: Turzno- Zespół Szkół nr 2, 

Pałac Romantyczny.

4 000,00 213 197

NIE 

(wyczerpana 

pula)



13.
Nordic Walking - Od przedszkola do 

seniora

Zadanie polegać będzie na zamontowaniu 8 tablic 

informacyjnych zawierających opisy ćwiczeń do Nordic Walking 

na wyznaczonej trasie o długości 8 km na terenie gmin 

Czernikowo i Obrowo. W ramach zadania planowane jest także 

zorganizowanie rajdu Nordic Walking zakończonego wspólnym 

ogniskiem.

4 500,00 231 178

NIE 

(wyczerpana 

pula)

14. Integracja poprzez teatr i muzykę

Przygotowanie i prezentacja 2 spektakli ("Zabawa w Śpiącą 

Królewnę" i "Ach, te kobiety") przygotowanych przez Osiecką 

Grupę Teatralno-Wokalną we wszystkich gminach powiatu 

toruńskiego. 

10 000,00 192 130

NIE 

(wyczerpana 

pula)

15.

Udział mieszkańców Powiatu 

Toruńskiego w 1050 rocznicy Chrztu 

Polski

Organizacja wydarzenia upamiętniającego 1050 rocznicę chrztu 

Polski. Przewiduje się dwudniowe obchody rocznicowe podczas 

których odbędą się m.in. uroczyste msze święte, koncerty, 

wystawy, zwiedzanie interaktywnego muzeum. Miejsce 

realizacji zadania: Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku.

7 999,00 148 80

NIE 

(wyczerpana 

pula)

162 253,90 9 601,00 7 969,00OGÓŁEM:

Wartość zwycięskich zadań do zrealizowania z budżetu obywatelskiego 2016 82 795,00

Pula środków przeznczona na zadania powiatowe                                                                                                               
(limit środków zarezerwowany na zadania z puli powiatowej plus niewykorzystane środki z puli lokalnej)

84 552,86

Środki niewykorzystane 1 757,86


