
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
Z cyklu… Poznaj swój powiat - Dzisiaj 

- Gmina Chełmża z rybą w tle

Realizacja dwuetapowego zadania: I etap 

konferencja m.in.. dla liderów środowisk lokalnych 

i przedstawicieli instytucji samorządowych  

przybliżająca założenia projektu oraz prezentację 

"dobrych praktyk" z prezentowanej gminy 

Chełmża, zakończona wycieczką objazdową po 

gminie promującą jej walory turystyczne i 

gospodarcze. Drugi etap zadania będzie miał 

charakter kulturalno-promocyjny połączony z 

możliwością zaprezentowania się m.in.  twórców 

ludowych, lokalnych artystów, pasjonatów, KGW. 

Spotkaniu towarzyszyć będą liczne konkursy. 

Zadanie realizowane w miejscowości Strużal, 

które na potrzeby realizacji zadania zamieni się w 

wioskę rybacką.  

45 000 4802 4214 TAK

2

Poprawa infrastruktury boiska 

miejskiego poprzez zakup trybuny 

stałej 3 rzędowej

Zakup i montaż trybuny stałej 3-rzędowej na 

stadionie sportowym w Chełmży
61 710 3337 2731

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

3

Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka 

na uroczystościach powiatu 

toruńskiego

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka 

na uroczystościach na terenie powiatu 

toruńskiego. W ramach zadania odbędzie się 6 

koncertów, które wzbogacą uroczystości 

powiatowe oraz uroczystości gminne. 

16 998 2847 2581 TAK

Końcowe wyniki głosowania

na propozycje zadań do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2017

PULA POWIATOWA

(kolorem żółtym zaznaczono projekty, które zrealizowane będą z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2017)



4
Spotkania z kulturą: "Muzyczno-

teatralne peregrynacje"

Organizacja 2 wydarzeń kulturalnych (koncertu 

muzycznego oraz przedstawienia teatralnego) 

połączonego z konkursem plastycznym oraz 

warsztatami wokalnymi i teatralnymi dla 

mieszkańców powiatu toruńskiego. Miejsce 

realizacji: Czernikowo

16 140 1490 1345 TAK

5
Kulturalnie i sportowo w powiecie 

toruńskim

Organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu, 

Strażackiego Turnieju Piłki Nożnej, Koncertu 

Muzyki Popowej oraz Koncertu Muzyki Religijnej.

39 500 1213 1077

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

6
Międzygminny system siłowni 

zewnętrznej

Zakup oraz montaż 7 elementów  siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Górsk - gmina 

Zławieś Wielka oraz w miejscowości Bierzgłowo - 

gmina Łubianka

21 868 1154 826

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

7

Organizacja zawodów sportowych: 

tenisa stołowego i piłki halowej                                          

"O puchar Starosty Powiatu 

Toruńskiego"

Organizacja dwóch imprez sportowych dla 

mieszkańców powiatu toruńskiego: zawody 

sportowe w tenisa stołowego oraz zawody 

sporotowe w piłkę halową. Miejsce realizacji 

Osówka oraz Czernikowo.

6 685 485 415 TAK

8

Budowa wiaty i mistrzostwa "Siłacz 

powiatu" - wsparciem rozwoju 

turystyki mieszkańców powiatu 

toruńskiego

Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w 

Biskupicach służacej mieszkańcom powiatu 

toruńskiego jako miejsce wypoczynku na 

turystycznym szlaku wędrówki po ciekawych 

miejscach powiatu. Wykonanie tablic 

informacyjnych o miejscach ciekawych 

turystycznie, kóre warto zobaczyć, a które 

znajdują się w promieniu 10 km od miejscowości 

Biskupice. II edycja mistrzostw powiatu 

toruńskiego "Siłacz powiatu".

25 650 533 369

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

9
Powiatowo-Miejskie Centrum 

Aktywności Seniora

Budowa centrum aktywności seniora 

wyposażonego w elementy siłowni zewnętrznej, 

stolik do gier oraz ławki wraz z utwardzeniem 

terenu (kostka brukowa) w Chełmży.

51 621 542 361

NIE                            

(wyczerpana 

pula)



10

Doposażenie placu zabaw w Ośrodku 

Wypoczynkowym nad Jeziorem 

Kamionkowskim

Zakup oraz montaż 2 urządzeń placu zabaw w 

Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem 

Kamionkowskim

10 000 354 298

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

11 Plener malarski

Organizacja pleneru malarskiego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 

powiatu toruńskiego w Turznie

3 600 309 253

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

12 Półmaraton Nordic Walking

Organizacja imprezy sportowej - półmaratonu 

Nordic Walking wraz z imprezami 

towarzyszącymi. Miejsce realizacji: gmina Zławieś 

Wielka - Gutowo.

26 260 177 151

NIE                            

(wyczerpana 

pula)

325 032 17 243 14 621 x

Środki niewykorzystane

84 823

85 068

245

OGÓŁEM:

Wartość zwycięskich zadań do zrealizowania z budżetu obywatelskiego 2017

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


