
Lp. Nazwa zadania Opis zadania 

Szacunkowy koszt 

realizacji zadania                                                     

z budżetu 

obywatelskiego

Liczba oddanych 

głosów ogółem

Liczba oddanych 

głosów ważnych

Czy projekt 

będzie 

realizowany?

1.
Jezioro możliwości - cykl koncertów nad 

akwenami wodnymi powiatu toruńskiego

Organizacja 3 koncertów Powiatowej i Miejskiej 

Orkiestry Dętej. Koncerty odbędą się na pomostach 

jezior chełmżyńskiego i kamionkowskiego oraz nad 

akwenem wodnym w Parku 700-lecia w Czernikowie

19 498 2204 1726 TAK

2.
Budowa małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim

Budowa elementów małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej tj. altany ze stołem i ławkami oraz grillem. 

Planuje się także montaż śmietnika, utwardzenie 

terenu oraz zasadzenie drobnej zieleni. Miejsce 

realizacji: Chełmża, Park im. A. Fieldorfa-Nila 

20 000 1868 1572 TAK

3. Objazdowa pracownia twórców

Wsparcie działań powiatu toruńskiego podczas 5 

imprez organizowanych przez powiat  oraz działań 

gminnych podczas 7 imprez organizowanych przez 

gminę Lubicz i gminę Obrowo. Podczas realizacji ww. 

imprez Fundacja przygotuje stoisko i zagospodaruje 

czas wolny najmłodszym uczestnikom spotkań poprzez 

prowadzenie warsztatów i zajęć rozpowszechniających 

kulturę powiatu toruńskiego w oparciu o "Bajki i 

legendy powiatu toruńskiego" oraz rękodzieło.

9 450 1119 990 TAK

Końcowe wyniki głosowania

 na propozycje zadań do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2018

PULA POWIATOWA

(kolorem żółtym zaznaczono projekty, które zrealizowane zostaną z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2018)

Pula środków przeznaczona na zadania powiatowe                                                                                                                                               
(limit środków zarezerwowany na zadania z puli powiatowej (130 tys. zł)                                                                                                     

plus niewykorzystane środki z puli lokalnej (31 548 zł))

161 548 zł 



4.
Powiatowa akademia swojskich smaków wraz 

ze zlotem ciągników rolniczych

Organizacja spotkania plenerowego, którego głównym 

celem będzie promocja tradycyjnych, zapomnianych 

smaków związanych z powiatem toruńskim. 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie zlot ciągników 

rolniczych z powiatu toruńskiego. Na zakończenie 

spotkania odbędzie się koncert gwiazdy muzyki disco 

polo. Miejsce realizacji: Gronowo, gmina Lubicz

19 650 927 642 TAK

5.
"Dla miasta i świata" - Kolędy i Pastorałki 

według Piwnicy pod Baranami

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu "Piwnicy pod 

Baranami". Miejsce realizacji: Czernikowo
19 410 675 584 TAK

6. Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa

Warsztaty (dla 30 osób) wykonania kłód bartnych przy 

użyciu tradycyjnych narzędzi oraz instalacja 

wytworzonych barci na wytypowanych drzewach 

celem przygotowania ich pod zasiedlenie przez 

pszczoły środkowoeuropejskie. Miejsce realizacji: 

Gutowo, gm. Zławieś Wielka

9 875 608 519 TAK

7.

Aktywni i zdrowi - do drogi gotowi - promocja 

szlaków rowerowych powiatu toruńskiego 

poprzez budowę siłowni plenerowej

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w 

pobliżu powiatowej ścieżki rowerowej - stanowiące 

przedłużenie i ubogacenie szlaku turystycznego 

prowadzącego drogą rowerową Łubianka - Unisław. 

Miejsce realizacji: Brąchnowo, gmina Łubianka

13 200 515 409 TAK

8.

Wioska średniowieczna i nowożytna przy 

grodzisku pokasztelańskim - inscenizacje i 

warsztaty

Zaprezentowanie przy dawnym grodzisku 

pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizacji 

średniowiecznej związanej z grodziskiem, obyczajami, 

zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu i 

początku epoki nowożytnej, w tym pokazy wojów 

średniowiecznych i rycerzy, Wikingów, szlachty oraz 

pokazy warsztatowe np. kowala, garncarza, papiernika, 

wikliniarza, zielarki i inne. Miejsce realizacji zadania: 

Steklin i grodzisko Steklin Niedźwiedź, gmina 

Czernikowo

20 000 381 324 TAK

9. Koncerty dla mieszkańców powiatu toruńskiego
Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na 5 

uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego
16 255 370 317 TAK



10. Outdoor Gym
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na 

boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
19 077 422 289

NIE                                                                      

(wyczerpana 

pula)

11. Szlakiem Bywki - 4 pory roku z kijkami

Organizacja 4 marszów nordic walking na trasie 

Dobrzejewice-Olszówka-Brzozówka-Lubicz Górny 

wzdłuż rzeczki Bywki, połączone z jej oznakowaniem w 

terenie oraz zebraniem informacji i zdjęć do mapy.

7 600 308 247 TAK

12. Powiatowy Zjazd Rodzin Zastępczych

Organizacja Pierwszego Zjazdu Rodzin Zastępczych z 

powiatu toruńskiego. W programie przewidziano m.in. 

panel dyskusyjny dla rodziców oraz spektakl teatralny, 

zajęcia z animatorem, pokazy baniek mydlanych, 

bąbelkowy football, dmuchańce oraz wiele innych 

atrakcji dla najmłodszych

17 200 257 225

NIE                                                                      

(wyczerpana 

pula)

13. Maraton Szachowy Powiatu Toruńskiego

Jednodniowa impreza rozpoczynająca się w godzinach 

popołudniowych i trwająca do godzin rannych, 

składająca się  dwóch części: pierwsza to turniej 

szachowy dla juniorów "Open Junior" druga zaś to 

Czernikowska Noc Szachowa dla zawodników powyżej 

18 roku życia. Miejsce realizacji: Czernikowo

7 500 172 139

NIE                                                                      

(wyczerpana 

pula)

14.
Montaż stojaka na rowery - poprawa 

infrastruktury powiatowej ścieżki rowerowej

Zadanie obejmuje zakup i montaż 6 - stanowiskowego 

stojaka na rowery na terenie rekreacyjnym w 

miejscowości Sławkowo znajdującym się w sąsiedztwie 

powiatowej ścieżki rowerowej prowadzącej nad jezioro 

do Zalesia i nad jezioro do Kamionek. Miejsce realizacji: 

Sławkowo, gmina Chełmża

2 700 133 124 TAK

15.
Pojedź z nami rowerami - cykl rajdów 

rodzinnych

Organizacja 2 rajdów rowerowych po ścieżkach 

powiatu na trasie Złotoria-Osiek-Lubicz Górny oraz z 

Chełmży do Kamionek. Każdy rajd zakończony 

festynem z atrakcjami dla dzieci.

13 830 1 1

NIE                                                                      

(wyczerpana 

pula)



16.
Nocny Turniej Brydża Towarzyskiego w Zamku 

Bierzgłowski

Organizacja Nocnego Turnieju Brydża Towarzyskiego w 

Zamku Bierzgłowskim, gm. Łubianka dla mieszkańców 

powiatu toruńskiego (dla ok. 80 osób). 

10 000 0 0 NIE                                                                      

17.
Bitwa pokoleń. Kreatywne wywiady z 

najstarszymi mieszkańcami powiatu toruńskiego

Realizacja reportażu filmowego zawierającego 

kreatywne wywiady z najstarszymi mieszkańcami 

wszystkich gmin powiatu toruńskiego.

8 800 0 0 NIE                                                                      

214 547 9 960 8 108 x

Wartość zwycięskich zadań do zrealizowania z budżetu obywatelskiego 2018

Pula środków przeznaczona na zadania powiatowe                                                                                                                                               
(limit środków zarezerwowany na zadania z puli powiatowej (130 tys. zł) plus niewykorzystane środki z puli lokalnej (31 548 zł))

Środki niewykorzystane

Ogółem:

157 638

161 548

3 910


