
Lp. Nazwa projektu Opis projektu

Szacunkowy  

koszt realizacji 

projektu z 

budżetu 

obywatelskiego

Liczba 

oddanych 

głosów 

ogółem 

Liczba 

oddanych 

głosów 

ważnych

Czy projekt 

będzie 

realizowany?

1.

Doposażenie jednostki OSP w Papowie 

Toruńskim w zestaw poduszek 

pneumatycznych wysokiego ciśnienia  

Zakup poduszek pneumatycznych wysokiego 

ciśnienia wraz ze szkoleniem dla jednostki OSP w 

Papowie Toruńskim należącej do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.

20 000 1 849 1 637 TAK

2.
Koncerty Jubileuszowe Orkiestry Dętej 

Gminy Zławieś Wielka  

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na 5 

uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego.
16 320 1 719 1 581 TAK

3. Qulturoweekendy

Projekt obejmuje organizację 3 wydarzeń: dwóch 

spotkań w ramach których na scenie zaprezentuje się 

teatr "Afisz" z Torunia oraz projekcję seansów 

filmowych w kinie plenerowym. Miejsce realizacji: 

Czernikowo, Obrowo, Józefowo - gm. Lubicz.

20 000 1 063 989 TAK

Końcowe wyniki głosowania

 na projekty planowane do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020

PULA POWIATOWA

(kolorem żółtym zaznaczono projekty, które zrealizowane zostaną z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020)



4.
Festiwal żywej historii - widowisko 

plenerowe - Chełmża 2020 

Organizacja festiwalu w ramach którego odbędą się 

warsztaty i pokazy tematyczne nawiązujące do 

różnych epok historycznych, w tym m.in. turniej 

łucznictwa, rejsy repliką łodzi Wikingów, wykłady i 

wystawy tematyczne oraz koncert muzyki dawnej. 

Miejsce realizacji: Chełmża.

20 000 763 688 TAK

5. Plaża Chełmża

Zakup i montaż 9 parasoli plażowych na plaży 

miejskiej w Chełmży wraz z podsumowaniem 

projektu koncertem Powiatowej i Miejskiej Orkiestry 

Dętej na pływającej scenie. Miejsce realizacji: 

Chełmża.

19 999 668 609 TAK

6. Dzień dla zdrowia

Akcja profilaktyczna poświęcona zdrowiu i 

aktywności fizycznej, w ramach której zaplanowano 

m.in. spotkania z lekarzami specjalistami, trenerem 

personalnym oraz dietetykiem, pokazy z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instruktaż 

marszu nordic walking. Miejsce realizacji: Obrowo.

8 400 617 547 TAK

7.
Archipelag artystycznych marzeń                                                                                 

- Wyspa I: Męskie fascynacje

Projekt kulturalny w ramach którego odbędzie się 

m.in. Wieczór kabaretowy z Tadeuszem Kwintą, 

koncert Jana Jakuba Należytego oraz koncert kolęd w 

wykonaniu  Piotra Kubowicza. Całość dopełnią 

konkursy  plastyczne oraz muzyczne dla dzieci i 

młodzieży. Miejsce realizacji: 

Makowiska/Czernikowo, gm. Czernikowo.

19 824 306 270 TAK

8.
Niech sztuka trafia pod strzechy                                                               

- teatr w Sławkowie

Wydarzenie kulturalne w ramach którego na scenie 

zaprezentuje się teatr "Afisz" z Torunia. Miejsce 

realizacji: Sławkowo, gm. Chełmża.

3 200 276 266 TAK



9.
Dzwonnica i cmentarz we Włęczu                                                                                     

- świadkowie historii

Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego 

oraz montaż drewnianych stołów, ław i stojaków na 

rowery. W ramach projektu zakupiony zostanie także 

dzwon na dzwonnicę. Miejsce realizacji: Pokrzywno-

Włęcz, gm. Czernikowo.

20 000 326 257 TAK

10. Wiosenny Wieczór Kabaretowy 

Projekt obejmuje organizację dwóch spotkań w 

ramach których na scenie zaprezentuje się teatr 

"Afisz" z Torunia. Miejsce realizacji: Turzno, gm. 

Łysomice, Górsk, gm. Zławieś Wielka.

8 500 294 249

NIE 

(wyczerpana 

pula)

11.
Bezpieczeństwo na drogach                                                                                          

i pierwsza pomoc - szkolenie

Celem projektu jest zwiększenie świadomości z 

zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

zajęcia teoretyczne z zakresu prawa o ruchu 

drogowym, a także udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej wśród uczniów z terenu powiatu 

toruńskiego. Miejsce realizacji: szkoły podstawowe 

na terenie powiatu toruńskiego.

20 000 219 195

NIE 

(wyczerpana 

pula)

12.

Powiatowa akademia swojskich 

smaków wraz ze zlotem ciągników 

rolniczych - edycja II

Organizacja spotkania plenerowego, którego 

głównym celem będzie promocja tradycyjnych, 

zapomnianych smaków związanych z powiatem 

toruńskim. Wydarzeniem towarzyszącym będzie zlot 

ciągników rolniczych z powiatu toruńskiego. 

Spotkanie zakończy  koncert zespołów muzycznych. 

Miejsce realizacji: Gronowo, gm. Lubicz.

20 000 235 182

NIE 

(wyczerpana 

pula)

13. Wieczór "Z Pazurą(em)"

Organizacja wieczoru autorskiego aktora i 

kabareciarza Cezarego Pazury oraz konkursu 

plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Karykatura 

artysty". Miejsce realizacji: Czernikowo.    

15 287 194 174

NIE 

(wyczerpana 

pula)



14.
Kwatery i pastwiska                                                                                         

dla pszczół i owadów zapylających

Wykonanie tzw. pszczelich autostrad, tj. pasów łąk 

kwietnych na odcinkach wzdłuż dróg oraz montaż 

wykonanych podczas warsztatów hoteli dla pszczół i 

owadów zapylających. Miejsce realizacji: gmina 

Zławieś Wielka.

19 032 238 166

NIE 

(wyczerpana 

pula)

15.
Budowa małej architektury rekreacyjnej 

- plac zabaw

Zakup i montaż elementów na plac zabaw                                                                                        

w Chełmży.
20 000 185 164

NIE 

(wyczerpana 

pula)

16.
Pielęgnowanie kultury i tradycji                                                                                                  

- warsztaty dla dziecka i seniora

Zajęcia edukacyjne mające na celu przypomnienie 

tradycji regionu oraz warsztaty rękodzieła dla 30 osób 

(dziecko plus senior) zakończone wernisażem. 

Miejsce realizacji: Łubianka.

15 000 127 108

NIE 

(wyczerpana 

pula)

17.
Pół żartem - pół serio                                                                                

- spotkania z Tadeuszem Kwintą 

Projekt przewiduje dwukrotne spotkanie z wybitnym 

przedstawicielem polskiej sceny muzyczno-teatralnej 

Tadeuszem Kwintą oraz organizację konkursu 

plastycznego na ilustrację do książki "Mały Książe". 

Miejsce realizacji: Makowiska, gm. Czernikowo.

5 066 0 0 NIE 

x 9 079 8 082

Wartość zwycięskich projektów do zrealizowania z budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego 2020

Środki niewykorzystane

147 743 zł

1 150 zł

Pula środków przeznaczona na projekty powiatowe (limit środków 

zarezerwowany w puli powiatowej (130 tys. zł.) plus niewykorzystane środki z 

puli lokalnej (18 893 zł.))

148 893 zł

Razem:


