Budżet Partycypacyjny Torunia na rok 2019
WYNIKI GŁOSOWANIA

Toruń, 25 lipca 2018 r.

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
BIELAWY-GRĘBOCIN

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

340 000,00

724

TAK

15 597,00

108

TAK

1. GB0055 Dla dorosłych i dla dzieci
lokalizacja: ul. Szczecińska 38, Toruń, działka 469/1
Budowa parku wyposażonego w fontannę, ławki, altanę, wodotrysk, oświetlenie
i duży plac dla zabaw tanecznych, festynów osiedlowych i zajęć ruchowych.
Zakres realizacji projektu będzie dostosowany do wysokości środków
przeznaczonych na ten cel.
2. GB0058 Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia
lokalizacja: Zbieg ulic Olsztyńskiej i Przeskok. Bezpośrednie sąsiedztwo
kamiennego kręgu.
Wykonanie repliki kamiennej rzeźby niedźwiedzia - w pobliżu kamiennego
kręgu, u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok.

REZERWA: 0 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
BYDGOSKIE

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

200 000,00

665

TAK

35 000,00

501

TAK

160 000,00

334

TAK

55 000,00

229

TAK

55 000,00

181

TAK

35 000,00

73

TAK

1. B0462 Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu
lokalizacja: Park Miejski Bydgoskie Przedmieście
Zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku
Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, montaż kamiennego minimostka nad
strumieniem, utwardzenie destruktem ścieżki wokół dwóch stawów oraz
uruchomienie kaskady.
2. B0463 Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni
lokalizacja: Bydgoskie Przedmieście - Błonia Nadwiślańskie
Obsadzenie drzewami buku kolumnowego i wiśni japońskiej terenu na Błoniach
Nadwiślańskich. Zmiana (ograniczenie) lokalizacji.
3. B0461 Plac zabaw "Mały Mickiewicz"
lokalizacja: Osiedle Bydgoskie, na terenie należącym do Gminy Miasta Toruń,
na ul. Mickiewicza, działki pomiędzy blokami A. Mickiewicza 19/21 a A.
Mickiewicza 23 w Toruniu, teren zdewastowanego basenu i nieczynnej
piaskownicy o powierzchni ok. 166 m kw.
Budowa placu zabaw, montaż huśtawki, karuzeli, zjeżdżalni, ławek, koszy na
śmieci, ogrodzenia oraz tablicy informacyjnej z archiwalnymi zdjęciami basenu,
teren pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 19/21 a Mickiewicza 23.
4. B0460 Bezpieczna i ładna okolica
lokalizacja: Teren za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125131
Zagospodarowanie terenu zielonego, montaż oświetlenia, ułożenie nawierzchni,
teren za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125-131.
Ograniczono pierwotny zakres projektu (bez budowy śmietnika, bramy
wjazdowej i śmietników na psie odchody).
5. B0457 W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym
powietrzu
lokalizacja: Osiedle "BEMA", teren zielony pomiędzy placem zabaw a boiskiem
Morcinka 19, nr działki 39/4
Budowa siłowni zewnętrznej, montaż ławek, stojaka na rowery, oświetlenia,
teren w pobliżu placu zabaw i boiska przy ul. Morcinka 19.
6. B0459 Szkoła Liderów
lokalizacja: Osiedle Bydgoskie Przedmieście
Organizacja cyklu szkoleń (ok. 60 godzin, okres 6-7 miesięcy) podnoszących
umiejętności lokalnych liderów działania, w obszarach: marketing, zarządzanie,
historia, przedsiębiorczość, kultura, innowacje, nowoczesne przywództwo,
przestrzeń miejska. Wykonawca będzie wybrany w konkursie.

REZERWA: 76 741 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
CHEŁMIŃSKIE
Lp.
1.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

CH0440 Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja
lokalizacja: Teren zlokalizowany pomiędzy ul. św. Józefa a budynkami św.
Józefa 60/64, na terenie działki gminnej nr 59/7, obręb 36 (część zachodnia i
północna).

Koszt
Liczba Czy projekt
po weryf. głosów został wybrany?

120 000,00

300

TAK

100 000,00

244

TAK

180 000,00

NIE
230 Niewystarczająca
pula środków

100 000,00

214

TAK

15 000,00

211

TAK

160 000,00

NIE
180 Niewystarczająca
pula środków

150 000,00

NIE
135 Niewystarczająca
pula środków

80 000,00

126

Uporządkowanie zielonego skweru przed budynkiem ul. św. Józefa 60/64,
wykonanie nowych nasadzeń, montaż ławek, koszy na śmieci, wytyczenie
ścieżek do spacerowania wraz z utwardzeniem.
2.

CH0445 Fiku Miku na Skwerze Borowików
lokalizacja: Skwer Borowików, plac zabaw położony między ulicami:
Borowiacką, Kaszubską, Grunwaldzką/Wybickiego
Montaż stołu do tenisa stołowego, do gry w szachy, piłkarzyków, drabinek
dla dzieci, montaż ławek i koszy na śmieci, monitoringu i oświetlenia, teren
pomiędzy ul. Borowiacką i ul.Kaszubską a ul. Grunwaldzką.

3.

CH0437 Rowerowe miasteczko
lokalizacja: Skwer Borowików - plac otoczony ulicami: Kaszubską,
Borowiacką i planowanym odcinkiem Wybickiego. Teren obejmujący
działki 295,302,303.
Budowa rowerowego miasteczka z alejkami asfaltowymi, montaż ławeczek,
koszy na śmieci, stojaka rowerowego, teren pomiędzy ul. Kaszubską i
Borowiacką a ul. Grunwaldzką. Zakres terenowy może podlegać
ograniczeniom lub przesunięciom w związku z planowaną realizacją
kolejnego odcinka Trasy Średnicowej Północnej.

4.

CH0447 Chodniki przy Hurynowicz
lokalizacja: Hurynowicz 2-6/ 8-14/ 16-20
Remont nawierzchni chodników przy ul. Hurynowicz 2-6/ 8-14/ 16-20,
ułożenie nowych chodników z kostki brukowej.

5.

CH0450 Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach
okręgu "Chełmińskie" 16 podpór dla rowerzystów
lokalizacja: Okręg Chełmińskie - skrzyżowania, których układ umożliwia
montaż podpór dla rowerzystów ułatwiających im czekanie na zielone
światło.
Montaż 16 podpór dla rowerzystów wzdłuż ul. Szosa Chełmińska. Zmiana
zakresu - podpory w 16 miejscach (pierwotnie 25), wszystkie wzdłuż Szosy
Chełmińskiej.

6.

CH0441 Siłownia zewnętrzna "Krasnal Dominik"
lokalizacja: Lasek pomiędzy przedszkolem CALINECZKA, a parkingiem na
wysokości parkingu, pomiędzy ul. Osiedlową a boiskiem.
Budowa siłowni zewnętrznej w lasku przy ul. Osiedlowej oraz modernizacja
boiska i pobliskiej sceny, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej
od ul. Osiedlowej do boiska.

7.

CH0434 Czas na Brzezinę - plac zabaw dla młodzieży
lokalizacja: Toruń, Brzezina, plac obok boiska do koszykówki przy ul.
Nałkowskiej jednostka ewidencyjne 046301_1 (TORUŃ); obręb 34 nr 18/90
i 127/2
Budowa placu zabaw dla dzieci starszych/młodzieży, teren w pobliżu boiska
do koszykówki przy ul. Nałkowskiej.

8.

CH0438 Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx
lokalizacja: okolice orlika przy ulicy Polnej 14a

NIE
Niewystarczająca

pula środków

Budowa minirampy oraz utwardzenie terenu w pobliżu boiska Orlik i placu
do street workoutu przy ulicy Polnej 14a.
9.

CH0446 Nowy chodnik i parking
lokalizacja: Żwirki i Wigury 19
Ułożenie nowego chodnika z kostki brukowej i miejsc parkingowych przy
ulicy Żwirki i Wigury 19.

10. CH0433 Czas na Brzezinę - remont boiska przy ul Nałkowskiej
lokalizacja: Toruń, Brzezina, stare boisko do koszykówki przy ul.
Nałkowskiej jednostka ewidencyjne 046301_1 (TORUŃ); obręb 34 nr 18/90
i 127/2

70 000,00

NIE
119 Niewystarczająca
pula środków

220 000,00

NIE
112 Niewystarczająca
pula środków

20 000,00

82

TAK

150 000,00

64

NIE
Niewystarczająca
pula środków

15 000,00

50

TAK

Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Nałkowskiej, wymiana
nawierzchni, doposażenie siłowni, montaż bramek z koszami.
11. CH0443 Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych
lokalizacja: Teren zielony na przedłużeniu ulic Wierzyńskiego i
Nałkowskiej, przy ulicy Okrężnej. Okolice starego boiska do koszykówki.
Montaż betonowego stołu do tenisa stołowego przy placu zabaw, teren w
pobliżu ul. Wierzyńskiego i ul. Nałkowskiej.
12. CH0449 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na ok. 30 miejsc
postojowych
lokalizacja: ul. Spółdzielcza 8-16, Toruń
Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej 8-16 (liczba miejsc postojowych wstępnie ok. 30 - zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji).
Zmiana zakresu - liczba miejsc (wstępnie ok. 30) zostanie określona na
etapie przygotowania dokumentacji (w przypadku wyboru projektu).
13. CH0448 Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8
lokalizacja: Toruń, ul. Grunwaldzka 8
Budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 8.

REZERWA: 9 073 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
CZERNIEWICE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. CZ0058 Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa
plażowego
lokalizacja: Czerniewice - działka 113/2 obr. 0076
Budowa boiska - do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintona, tenisa
plażowego, teren przy ul. Solankowej. Zmiana zakresu - bez wyznaczania
toru do gry bule.
2. CZ0051 XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice"
lokalizacja: Plac festynowy przy Kościele parafialnym pw. Matki Bożej
Łaskawej i św. Josemarii Escrivy przy ul. Włocławskiej 256

Koszt
Liczba Czy projekt
po
głosów został wybrany?
weryfikacji

45 000,00

93

TAK

15 000,00

78

TAK

246 004,00

74

NIE
Niewystarczająca
pula środków

15 000,00

55

TAK

55 000,00

54

TAK

10 000,00

43

TAK

10 000,00

28

TAK

10 000,00

24

TAK

Organizacja festynu parafialnego, teren przy ul. Włocławskiej 256.
3. CZ0055 Modernizacja boiska do koszykówki
lokalizacja: U zbiegu ulic: Włocławskiej/Zdrojowej w południowowschodniej części O/M Czerniewice (dz. Nr ewid.: 512 obręb: 76) na placu
rekreacyjno-sportowym. Lokalizacja urządzeń została zaznaczona na
załączonej mapce.
Modernizacja boiska do koszykówki na placu rekreacyjno-sportowym u
zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej, ułożenie bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowej na istniejącym podłożu z asfaltu oraz wymiana tablic do gry
w koszykówkę wraz z obręczami.
4. CZ0053 Rozbudowa siłowni zewnętrznej
lokalizacja: U zbiegu ulic: Włocławskiej/Zdrojowej w południowowschodniej części O/M Czerniewice (dz. Nr ewid.: 512 obręb: 76) na placu
rekreacyjno-sportowym. Lokalizacja urządzeń została zaznaczona na
załączonej mapce.
Doposażenie siłowni zewnętrznej o dwa urządzenia na placu rekreacyjnosportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej.
5. CZ0052 Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/
lokalizacja: Plac rekreacyjno-sportowy przy zbiegu ulic Zdrojowej i
Włocławskiej
Montaż trzech zamgławiaczy na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic
Włocławskiej i Zdrojowej, ławek i pojemników na śmieci.
6. CZ0057 Stojaki rowerowe
lokalizacja: Osiedle mieszkaniowe w Toruniu - Czerniewice
Wykonanie 15 stojaków dwustanowiskowych (30 miejsc) dla rowerów.
Stojaki w kształcie odwróconej litery U.
7. CZ0054 Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu Czerniewice
lokalizacja: U zbiegu ulic Zdrojowej/Włocławskiej w południowowschodniej części O/M Czerniewice w Toruniu na placu rekreacyjnosportowym. Lokalizacja została oznaczona na załączonej mapce.
Montaż piłkochwytu na istniejącej ściance treningowej do tenisa ziemnego na
placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej.
8. CZ0059 Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
lokalizacja: Czerniewice - Zespół Szkół nr 34, ul. Włocławska 237/239
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, akompaniament zespołu muzycznego, zaproszenie grupy

rekonstrukcyjnej (eksponaty, opowieści, konkursy).
9. CZ0056 Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019
lokalizacja: Sala przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy lub
hala sportowa Zespołu Szkół nr 34
Organizacja Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Czerniewice Cup
2019. Zmiana zakresu - stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.

REZERWA: 71 004 zł
/-/

15 000,00

14

TAK

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
JAKUBSKIE-MOKRE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. JM0136 Zapraszamy do zabawy!
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w
Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

160 000,00

772

TAK

70 000,00

724

TAK

270 000,00

313

TAK

330 000,00

NIE
253 Niewystarczająca
pula środków

Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw na terenie SP nr 10, montaż urządzeń
dla dzieci w wieku 7-9 lat, teren przy ul. Bażyńskich 30/36.
2. JM0143 Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni
lokalizacja: Budynek wielorodzinny, Toruń ul. Świętopełka 4-18
Nasadzenie i uzupełnienie żywopłotu wokół terenu zielonego, nasadzenie
niskich ozdobnych drzewek, wymiana trawnika, przycięcie istniejących
drzew, likwidacja wzniesienia terenu, teren przy ul. Świętopełka 4-18.
3. JM0140 Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o
tematyce nawiązującej do miejskiej
lokalizacja: Przed wieżowcem przy ul. Chrobrego 19
Rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw (tematyka miejska), wymiana
nawierzchni, montaż dużych elementów typu "Tramwaj" i zestaw "Straż
pożarna", huśtawka typu „bocianie gniazdo” oraz wahadłowa, kiwaki typu
auto, karuzela, zadaszona piaskownica, montaż ławek oraz śmietnika, teren
przy ul. Chrobrego 19.
4. JM0142 Utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży przy ul. Bażyńskich
(przy Przedszkolu Miejskim nr 15)
lokalizacja: Zespół garaży przy ul. Bażyńskich (przy Przedszkolu Miejskim
nr 15)
Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży
znajdujących się przy ul. Bażyńskich (pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr
15 a pawilonem sklepu Biedronka) oraz przesunięcie 3 lamp
oświetleniowych w kierunku zachodnim.

REZERWA: 24 398 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
KASZCZOREK

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

45 000,00

47

TAK

20 000,00

44

TAK

45 000,00

34

TAK

130 000,00

23

TAK

1. K0067 Festiwal Drwęcy 2019
lokalizacja: Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do
Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w pobliżu Muzeum
Etnograficznego oddział w Kaszczorku ul. Turystyczna.
Organizacja imprezy kontynuującej zeszłoroczną edycję, spływ kajakowy,
wydarzenia kulturalne, rajd rowerowy, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego
filia w Kaszczorku, występ laureatów festiwalu "Katar", poczęstunek,
lokalizacja: brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most autostradowy) do
Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda". Zmiana zakresu - występy
lokalnych instytucji kultury: miejskich lub wybranych w konkursie.
2. K0069 Samochodowe Kino letnie w Kaszczorku
lokalizacja: Kaszczorek, ul. Turystyczna; odcinek między skrzyżowaniami z ul.
Pana Kleksa i Zakole = parking park&ride (bezpośrednio przy parkingu,
najlepiej od strony ul. Turystycznej = trasy rowerowej Toruń-Osiek) lub
Kaszczorek ul. Skierki, jeśli pierwsza lokalizacja z jakichś powodów będzie
niemożliwa do realizacji.
Zorganizowanie czterech pokazów filmowych na parkingu zlokalizowanym na
terenie Kaszczorka (wstępnie przy ul. Szczęśliwej lub w innej lokalizacji).
3. K0071 Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku
lokalizacja: Toruń, Kaszczorek ul. Wieżowa 1 Gospodarstwo Agroturystyczne
Agroturystyczne Państwa Ciuruś. Jeśli z jakiś powodów dana impreza nie będzie
możliwa do realizacji w tym miejscu to Punkt Postojowy dla Kajakarzy
"Wygoda" w pobliżu Muzeum Etnograficznego Oddział w Kaszczorku, ul.
Turystyczna
Organizacja imprez w święta, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Święto
Zakochanych, Dzień Wiosny, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień
Matki, Andrzejki, Wigilia i Sylwester, muzyka grana na żywo, animacje dla
dzieci.
4. K0068 Mobilny dom Kultury "Oryl" w Kaszczorku
lokalizacja: Na terenie osiedla Kaszczorek
Zakup wyeksploatowanego autobusu miejskiego i dostosowanie go do roli
Mobilnego Domu Kultury, wyposażenie w stoliki, krzesła, półki i regały na
książki, zabawki, zatrudnienie na pół etatu 2 animatorów - w okresie kwiecieńpaździernik 2019 r. Zmiana zakresu - ograniczenie okresu zatrudnienia
animatorów.

REZERWA: 33 276 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
PODGÓRZ

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. P0134 Zagospodarowanie terenu zielonego przy przystanku autobusowym o
nazwie "Drzymały" na wysokości Drzymały 19
lokalizacja: Teren działek geodezyjnych o numerach 5/30, 5/32, 5/34, 5/33, 5/39,
6/28, obręb 70, 87-100 Toruń
Zagospodarowanie obszaru zielonego, wykonanie nasadzeń drzew ozdobnych i
krzewów, opasek brukarskich wypełnionych kamieniem ozdobnym, ścieżki
prowadzącej "na skróty" do przystanku autobusowego od strony ul. Drzymały
19, montaż oświetlenia.

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

40 000,00

215

TAK

150 000,00

184

TAK

2 000,00

116

TAK

120 000,00

111

TAK

5 000,00

80

TAK

49 456,00

67

TAK

2. P0127 Instalacja świateł dla usprawnienia ruchu drogowego
lokalizacja: Skrzyżowanie ulic: Poznańska / Szubińska
Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul.
Szubińską. Zmiana zakresu - pozytywna opinia komisji BRD tylko dla ulic:
Poznańska - Szubińska.
3. P0132 Miłe rozstanie - "Kiss and ride"
lokalizacja: Ulica Wyrzyska, w pobliżu SP nr 15 w Toruniu
Oznakowanie zatoki parkingowej typu "Kiss and ride" wzdłuż ul. Wyrzyskiej w
pobliżu SP nr 15. Zmiana zakresu - ze względów bezpieczeństwa oznakowanie
można wprowadzić tylko przy ul. Wyrzyskiej.
4. P0114 Budowa chodnika od osiedla "Leśny Zakątek" do przejścia dla pieszych
przy ul. Gniewkowskiej
lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Gniewkowskiej i Szubińskiej
Ułożenie chodnika dla pieszych (160 m), od bramy do osiedla "Leśny Zakątek"
do przystanku MZK i dalej do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej.
Zmiana zakresu - tylko chodnik, bez sygnalizacji świetlnej.
5. P0115 Leśny odpoczynek
lokalizacja: Wzdłuż wydeptanych ścieżek leśnych na terenie działki nr 506
Postawienie dwóch drewnianych stołów z ławkami i koszami na śmieci na
terenie lasku przy ul. Bliskiej.
6. P0116 Sportowe świry budzą się po zmroku
lokalizacja: Boisko na działce numer 656
Dostawienie dwóch bramek z siatkami 3x2 m, montaż oświetlenia.

REZERWA: 0 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
RUBINKOWO
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

1. R0111 Wymarzone place zabaw - doposażenie istniejących placów zabaw
lokalizacja: Place zabaw przy budynkach: 1. Niesiołowskiego 8 2.
Piskorskiej 7 3. Piskorskiej 5 4. Dziewulskiego 33 5. Dziewulskiego 22 6.
Jamontta 5 7. Dziewulskiego 24-26 (teren przy siłowni napowietrznej)
Doposażenie placów zabaw mieszczących się przy budynkach:
Niesiołowskiego 8 (linaria), Piskorskiej 7 (linaria), Piskorskiej 5 (linaria),
Dziewulskiego 33 (linaria), Dziewulskiego 22 (linaria), Jamontta 5
(betonowy stół do gry w szachy), Dziewulskiego 24-26 (betonowy stół do
gry w szachy).
2. R0108 Rozbudowa i modernizacja parkingu samochodowego przy ul.
Filomatów Pomorskich, etap II - miejsca postojowe przy garażach
lokalizacja: Parking przy garażach ul. Filomatów Pomorskich 5
Rozbudowa i modernizacja parkingu - budowa ok. 25 miejsc postojowych z
kostki brukowej przy ul. Filomatów Pomorskich na terenie przylegającym do
garaży. Zmiana zakresu ze względu na koszty - powstanie ok. 25 miejsc.

90 000,00

1520

TAK

220 000,00

1460

TAK

15 000,00

1386

TAK

100 000,00

NIE
375 Niewystarczająca
pula środków

120 000,00

NIE
303 Niewystarczająca
pula środków

220 000,00

NIE
279 Niewystarczająca
pula środków

43 711,00

221

3. R0112 Podwórkowy Dom Kultury
lokalizacja: Rubinkowo
Występy grup teatralnych, koncerty organizowane dla mieszkańców
Rubinkowa. Zmiana zakresu - wystąpią lokalne instytucje kultury i
animatorzy pozyskani w drodze konkursu.
4. R0100 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, długość ścieżki 200 m, szerokość 2 m
lokalizacja: od ul. Niesiołowskiego nr 8 pomiędzy garażami w kierunku
północnym do mostku na strudze Toruńskiej
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Niesiołowskiego 8, pomiędzy
garażami do mostku na Strudze Toruńskiej w kierunku północnym.
5. R0110 Aktywny maluch - bezpieczny i interaktywny plac zabaw dostosowany dla
potrzeb rozwojowych dzieci poniżej 4 roku życia
lokalizacja: Otoczony zielenią teren przy Szkole Podstawowej nr 16 im.
Wandy Szuman, ul. Dziewulskiego 2
Wyposażenie istniejącego placu zabaw m.in. w labirynt z kilkunastu
interaktywnych tablic edukacyjnych, bezpieczną zjeżdżalnię, piaskownicę o
gumowych krawędziach, elementy bujane, mini ławki ze stolikami, domek
obserwacyjno-zabawowy, posadzenie żywopłotu od strony pobliskiej ulicy,
teren przy SP nr 16, ul. Dziewulskiego 2.
6. R0101 Rewitalizacja boiska pomiędzy blokami Łyskowskiego 9,11,13
lokalizacja: Toruń, ul. Łyskowskiego 9,11,13. Działka nr 49/57 obręb 51 o
powierzchni około 575 m2
Modernizacja boiska, wymiana nawierzchni na bezpieczną (poliuretanową),
postawienie bramek do gry w piłkę nożną i kosza do gry w koszykówkę,
montaż ogrodzenia.
7. R0099 Wyginam ciało śmiało - siłownia zewnętrzna
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41b, 87100 Toruń
Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 31.

REZERWA: 0 zł
/-/

TAK

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
RUDAK

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

50 000,00

153

TAK

90 000,00

140

TAK

15 000,00

105

TAK

40 000,00

95

TAK

111 217,00

51

TAK

1. RU0048 Dziecięcy zakątek
lokalizacja: Toruń, obręb 67, działka nr 204/2, ul. Rudacka 26-32
Wymiana drewnianych elementów wyposażenia placu zabaw, montaż m.in.
dużego zestawu wieloelementowego, karuzeli, piaskownicy, tablicy do
rysowania kredą, ławek, kosza na śmieci, rekultywacja trawnika w obrębie
placu, teren przy ul. Rudackiej 26-32.
2. RU0049 Skwery wśród nas
lokalizacja: Rudak - obręb 67
Rekultywacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów ozdobnych, montaż
ławek parkowych, lokalizacje: 1) Okólna/Strzałowa - zielony trójkąt:
nasadzenia, chodnik, 2) Strzałowa - montaż ławki 3) ul. Kościelna/Stara Droga przy rondzie: nasadzenia, montaż 2 szt. ławek 4) ul.Grzybowa/Borowikowa rondo - nasadzenia 5) ul. Rudacka/ścieżka rowerowa - nasadzenia.
3. RU0046 Festyn Odpustowo-Dożynkowy "Raz na ludowo"
lokalizacja: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Toruniu
Organizacja festynu odpustowo-dożynkowego, warsztaty garncarskie,
wycinanki ludowe, gry i zabawy. Zmiana zakresu. Wykonawcy i instruktorzy
zostaną wybrani w konkursie.
4. RU0047 30 minut dłużej na wolnym powietrzu
lokalizacja: Toruń- Rudak, ul. Podgórska 17-19 - plac rekreacyjny
Montaż 4 szt lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Podgórskiej 1719.
5. RU0050 Zamieniamy parking "błotny" na parking z kostki brukowej - by żyło się
wygodniej
lokalizacja: W ciągu ul. Podgórskiej, strona północna oraz chodnik do ul.
Grzybowej
Budowa miejsc postojowych prostopadłych do jezdni w ciągu ul. Podgórskiej
(po stronie pólnocnej jezdni, na odcinku ok. 35 m) wraz z chodnikiem
prowadzącym do ul. Grzybowej oraz dalej w kierunku wschodnim za
skrzyżowaniem z ul. Grzybową. Zmiana lokalizacji - w ciągu ul. Podgórskiej,
po stronie północnej oraz chodnik do ul. Grzybowej.

REZERWA: 0 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
SKARPA
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. SK0314 Sportowe popołudnie - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
młodzieży i dorosłych ze Skarpy
lokalizacja: Centrum Osiedla Skarpa: teren zewnętrzny przy Szkole
Podstawowej nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5 w Toruniu

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

15 000,00

877

TAK

380 000,00

873

TAK

240 000,00

NIE
417 Niewystarczająca
pula środków

80 000,00

NIE
216 Niewystarczająca
pula środków

150 000,00

NIE
192 Niewystarczająca
pula środków

Montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki,
stołu do gry w szachy lub warcaby, montaż ławek, teren przy SP nr 18, ul.
Wyszyńskiego 1/5.
2. SK0316 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w: futsal
oraz piłkę ręczna
lokalizacja: Boisko usytuowane po północnej stronie budynku przy ul. Przy
Skarpie 21, nieruchomość Maciej II
Budowa boiska wielofunkcyjnego niepełnowymiarowego (15 x 25 m) o
nawierzchni poliuretanowej do gry w futsal i piłkę ręczną, montaż 2 koszy do
gry w koszykówkę, wymiana oświetlenia. Boisko będzie niepełnowymiarowe
(15 x 25 m).
3. SK0315 Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy
lokalizacja: Tereny przy Szkole Podstawowej nr 28 im. prof. Henryka
Arctowskiego w Toruniu, ul. Przy Skarpie 13
Ułożenie kostki brukowej na planie dawnych gier podwórkowych, np.
"Chłopek", "Kapsle", zamontowanie tablic z opisami gier, montaż ławek,
koszy na śmieci; zamontowanie betonowych stołów do tenisa stołowego, do
gry w szachy, w piłkarzyki.
4. SK0312 Rewitalizacja wybiegu dla psów przy Pasażu Handlowym "Maciej"
lokalizacja: Wybieg dla psów przy Pasażu Handlowym "MACIEJ"
Ubicie i wyrównanie terenu, powiększenie wybiegu montaż latarni LED,
doprowadzenie wody, wycięcie skupiska krzewów bezpośrednio za terenem
wybiegu.
5. SK0317 Treningowy plac zabaw wyposażony w urządzenia do treningu: street
workout; stół do tenisa stołowego; stół do gry w piłkarzyki
lokalizacja: Boisko usytuowane po południowej stronie budynku przy ul.
Szosa Lubicka 174, nieruchomość Bożena II
Remont boiska z przeznaczeniem na plac do street workoutu, montaż stołu do
tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, wykonanie powierzchni
poliuretanowej, montaż ławek, koszy na śmieci,wymiana ogrodzenia, teren
przy Szosie Lubickiej 174.

REZERWA: 19 918 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
STAROMIEJSKIE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

1. SM0402 W zdrowym ciele zdrowy duch - rekreacja i relaks na terenie Szkoły
Podstawowej nr 24 w Toruniu
lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5,
dokładnie teren boiska "gimnazjalnego"
Wymiana nawierzchni boiska i dochodzących chodników na polbruk,
modernizacja bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, montaż betonowych
stołów do ping-ponga, gry w szachy i warcaby oraz piłkarzyki, drążków do
podciągania, ławek, leżaków, huśtawek typu "bocianie gniazdo", donic z
iglakami, festyn na zakończenie.

260 000,00

712

200 000,00

NIE
377 Niewystarczająca
pula środków

60 000,00

294

TAK

10 000,00

292

TAK

85 000,00

NIE
192 Niewystarczająca
pula środków

110 000,00

NIE
140 Niewystarczająca
pula środków

30 000,00

92

2. SM0413 Fantastyczna Inicjatywa Kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury w sercu
toruńskiej Starówki
lokalizacja: Na toruńskiej starówce
Organizacja na terenie Zespołu Staromiejskiego zajęć i spotkań kulturalnych,
warsztaty artystyczne, gry planszowe, wypożyczalnia książek i gier
planszowych, spotkania przy grach fabularnych (RPG), spotkania przy grach
bitewnych, seanse filmowe, kluby dyskusyjne. Zakres realizacji projektu
będzie dostosowany do wysokości środków przeznacznych na ten cel.
3. SM0411 Zielona oaza
lokalizacja: Teren zielony pomiędzy budynkami W.M. ul. Odrodzenia 11/13,
ul. Odrodzenia 7/9, ul. Grudziądzka 6/8, ul. Grudziądzka 10/12, ul. Legionów
7/9, ul. Legionów 5, ul. Legionów 1/3
Nasadzenia zieleni, niskich drzew i krzewów pomiędzy budynkami przy ul.
Odrodzenia 11/13, ul. Odrodzenia 7/9, ul. Grudziądzka 6/8, ul. Grudziądzka
10/12, ul. Legionów 7/9, ul. Legionów 5, ul. Legionów 1/3, ułożenie ścieżek
z kostki brukowej, montaż ławek.
4. SM0410 Drzewa dla Legionów
lokalizacja: Początkowa część ulicy Legionów. Pas zieleni pomiędzy
istniejącym parkingiem a Placem Towarzystwa Miłośników Torunia.
Posadzenie sześciu dużych drzew np. lip, a pomiędzy nimi drobniejszych o
ozdobnych koronach, np. jarzębin, teren przy ul. Legionów, pomiędzy
parkingiem a placem Towarzystwa Miłośników Torunia.
5. SM0412 Teren Zespołu Szkół Technicznych miejscem sportu i rekreacji dla
mieszkańców Torunia
lokalizacja: Zespół Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
Budowa siłowni plenerowej oraz betonowych stołów do tenisa stołowego na
terenie Zespołu Szkół Technicznych - ustawienie 6 dwustanowiskowych
urządzeń, m.in. typu motyl, drabinka, biegacz, wioślarz, montaż dwóch
ławeczek solarnych z możliwością doładowania telefonu, teren przy Zespole
Szkól Technicznych, ul. Legionów 19/25. Zmiana zakresu - bez wifi.
6. SM0406 Zakup sprzętu do animacji czasu wolnego
lokalizacja: Toruń, ul. Jęczmienna 10, budynek po byłej szkole odzieżowej
Zakup sprzętu do animacji czasu wolnego dla podopiecznych oraz dzieci z
podwórek, na których prowadzone są przez organizacje pozarządowe zajęcia
ze streetworkerami. Zmiana nazwy projektu. Zmiana pierwotnego zakresu.
Remont ze środków GMT, wyposażenie ze środków BP.
7. SM0408 Senioriada 2019
lokalizacja: Stare Miasto
Organizacja imprezy integracyjnej na starówce dla seniorów.

TAK

NIE
Niewystarczająca
pula środków

8. SM0409 Wpiernicz na Kopernika
lokalizacja: Alpinarium
Organizacja imprezy kulturalnej, warsztaty muzyczne, koncerty, projekcje
audiowizualne, teren Alpinarium, ul. Kopernika. Zmiana zakresu.
Ograniczenie liczby lokalizacji dla wydarzenia, zmiana nazwy.

REZERWA: 21 511 zł
/-/

50 000,00

48

NIE
Niewystarczająca
pula środków

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
STAWKI
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. ST0085 Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego
w rejonie ul. Czapli i Tataraków
lokalizacja: teren ograniczony ul. Czapli/Łączna/Tataraków/Szuwarówdziałki miejskie, w MPZP przeznaczenie pod usługi sportowe i zieleń
parkową
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i ul.
Tataraków, budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, siłowni
zewnętrznej, toru rolkowego, miejsca do grillowania z miejscami do
siedzenia, stołów do gier planszowych, nasadzenia zieleni, stojaki rowerowe,
oświetlenie.
2. ST0087 Siłownia w plenerze
lokalizacja: Teren przy boiskach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 14 w
Toruniu. teren pomiędzy tartanową bieżnią prostą a ogrodzeniem
odgradzającym przejście piesze pomiędzy ulicami Hallera a Woyczyńskiego.

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

300 000,00

284

40 000,00

NIE
266 Niewystarczająca
pula środków

9 252,00

201

90 000,00

NIE
191 Niewystarczająca
pula środków

60 000,00

NIE
149 Niewystarczająca
pula środków

Budowa siłowni plenerowej stanowiącej uzupełnienie dostępnych dla
mieszkańców obiektów sportowych na terenie SP nr 14. Liczba urządzeń
będzie dostosowana do wysokości środków przeznaczonych na to zadanie.

TAK

3. ST0089 Renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej
lokalizacja: Przy ulicy Łódzkiej i Włocławskiej (początek ul. Włocławskiej)
Oczyszczenie pozostałości starych farb, uzupełnienie ubytków, likwidacja
pęknięć i odmalowanie oraz uporządkowanie i wzmocnienie terenu wewnątrz
ogrodzenia figurki i jego odrestaurowanie.
4. ST0090 Huśtawka dla dwojga i zjazd linowy - doposażenie placu zabaw przy ul.
Nenufarów
lokalizacja: Działka 739 w obrębie 74 znajdująca się pomiędzy ulicami
Szuwarów i Nenufarów
Rozbudowa i doposażenie placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni,
huśtawki dla dwójki dzieci, huśtawkę dla rodzica i dziecka, zjazdu linowego
(tyrolka), stołu do tenisa stołowego oraz ławek.

TAK

5. ST0086 Czyściej wokół nas - Stawki
lokalizacja: Osiedle Stawki
Zorganizowanie ekipy sprzątającej śmieci po otrzymaniu zgłoszenia od
mieszkańców lub od innych instytucji (Straż Miejska, Policja), w miejscach
takich jak: zaułki, zadrzewienia, pośród garaży, fortów (jeśli jednocześnie z
projektem ST0086 zostanie wybrany w głosowaniu projekt O0523, projekt
STO086 nie będzie realizowany).

REZERWA: 0 zł
/-/

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
WRZOSY
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

1. W0411 Zdrowy mikroklimat na Barbarce - budowa tężni solankowej
lokalizacja: Szkoła Leśna na Barbarce
Budowa tężni zewnętrznej o długości ok. 9 m i wysokości 3 m na terenie
Szkoły Leśnej na Barbarce, ustawienie ławek dla osób korzystających z
inhalacji.

170 000,00

481

TAK

164 846,00

462

TAK

15 000,00

252

TAK

2 000,00

245

TAK

45 000,00

213

TAK

15 000,00

198

TAK

260 000,00

NIE
121 Niewystarczająca
pula środków

25 000,00

91

2. W0420 Wielopokoleniowa Strefa Aktywnego Wypoczynku
lokalizacja: Toruń- osiedle Wrzosy, obok boiska Orlik na ul. Zbożowej
Zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik pomiędzy ul. Zbożową a ul.
Owsianą, budowa placu zabaw dla dzieci starszych z podłożem typu flexi-step
(tyrolka, huśtawki "bocianie gniazdo", pająk linowy), boiska do gry w bule i
piłkę plażową, siłowni zewnętrznej, montaż 2 stołów betonowych do tenisa
stołowego, nasadzenia zieleni. Zmiana zakresu - bez boiska do unihokeja.
3. W0419 III festyn parafialny na Jarze
lokalizacja: ul. Ugory 4, 87-100 Toruń
Organizacja III Festynu parafialnego na Jarze, konkursy i zabawy dla dzieci,
występ zespołu muzycznego, teren przy ul. Ugory 4.
4. W0414 Czyste osiedle Wrzosy
lokalizacja: Wrzosy - ul. Kwiatowa, Fasolowa, Słoneczna, Ugory,
Storczykowa
Montaż koszy na odpady (w tym psie odchody) w obrębie ulic: Kwiatowa,
Tulipanowa, Fasolowa, Ugory, Storczykowa. Dostosowanie zakresu do już
realizowanych lub zaplanowanych działań w tym zakresie.
5. W0412 Ruch dla wszystkich - siłownia zewnętrzna na terenie przy szkole
muzycznej
lokalizacja: Teren zielony przy Zespole Szkół Muzycznych im. K.
Szymanowskiego - Szosa Chełmińska 224/226
Budowa siłowni zewnętrznej, teren przy Zespole Szkół Muzycznych, Szosa
Chełmińska 224/226.
6. W0413 Bezpieczna Zbożowa
lokalizacja: Wrzosy, ul. Zbożowa
Montaż poduszek berlińskich w rejonie skrzyżowań: Zbożowa / Makowa /
Brzoskwiniowa, pomiędzy posesją nr 150 i 152 oraz Lniana / Czeremchowa
w okolicach posesji nr 54. Zmiana zakresu - pozytywna opinia komisji BRD
dla rejonu skrzyżowania Zbożowa - Makowa - Brzoskwiniowa, progi
wyspowe.
7. W0410 Utwardzenie gruntowej ulicy Miedza na Wrzosach w Toruniu
lokalizacja: ul. Miedza, 87-100 Toruń (odnoga ulicy Zagonowej)
Utwardzenie ulicy Miedza, budowa pieszojezdni z kostki betonowej.
8. W0417 Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne
lokalizacja: Na terenie Wrzosów
Spektakle teatralne dla rodziców z dziećmi organizowane na Wrzosach w
niedziele poranki (ok. 10 spektakli). Wykonawca będzie wybrany w
konkursie. Zakres realizacji projektu (ilość spektakli) będzie dostosowany do
wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

REZERWA: 0 zł

TAK

Wyniki głosowania na propozycje zadań do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 r.
OGÓLNOMIEJSKIE
Lp.
1.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

O0516 Remont kojców dla psów
lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.
Przybyszewskiego 3

Koszt
po weryf.

Liczba Czy projekt
głosów został wybrany?

135 000,00

2910

TAK

250 000,00

2572

TAK

40 000,00

1869

TAK

250 000,00

1354

TAK

280 000,00

1162

TAK

250 000,00

1154

TAK

345 000,00

1135

TAK

250 000,00

745

TAK

Remont kojców dla psów w schronisku, mieszczących się w starej wiacie.
2.

O0515 Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu
niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w
Toruniu
lokalizacja: Teren całego miasta Torunia
Zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu, tym kamery
termowizyjnej, noszy, torby medycznej (Urząd Miasta zastrzega sobie prawo
do ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości środków przeznaczonych
na realizację zadania). Zakres realizacji projektu będzie dostosowany do
wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

3.

O0506 Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących
lokalizacja: Miasto Toruń
Przeprowadzenie akcji sterylizacji 300 kotów wolno żyjących na terenie
miasta, w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców.

4.

O0542 Sport to zdrowie - rewitalizacja boiska sportowego
lokalizacja: Boisko sportowe przy ul. Działowskiego 10 a Dziewulskiego 9
Modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Działowskiego 10
i ul. Dziewulskiego 9, usunięcie nawierzchni asfaltowej, wykonanie
podbudowy w kruszywa granitowego, nowego ogrodzenia, koszy do gry w
koszykówkę, krzesełek stadionowych.

5.

O0518 Garbata ścieżka rowerowa
lokalizacja: Wzdłuż chodnika przy ulicy Szosa Lubicka i Przy Skarpie (po
południowej stronie) od Stacji Kontroli Pojazdów do skrzyżowania z ulicą
Konstytucji 3 Maja
Powstanie terenowa ścieżka rowerowa o urozmaiconej rzeźbie, o długości
kilkuset metrów, służąca do doskonalenia techniki jazdy rowerem w
trudniejszych warunkach. Dokładna lokalizacja obiektu zostanie
doprecyzowana w przypadku wyboru zadania do realizacji.

6.

O0545 Potężna Nadzieja! - budowa zewnętrznej tężni solankowej z systemem
ścieżek spacerowych dla aktywnej haloterapii dostępnej dla
mieszkańców Torunia
lokalizacja: Teren Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Dla Dzieci i
Młodzieży "Hospicjum Nadzieja" ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń
Budowa tężni solankowej i ścieżek spacerowych, montaż ławek, teren przy
ul. Włocławskiej 169b, w okolicy integracyjnego placu zabaw.

7.

O0510 Toruń miastem pieszych- 130 punktów wypoczynku (ławka plus element
zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane,
kompozycja zieleni - drzewa, krzewy, donice, kosz na śmieci)
lokalizacja: Toruń
Urządzenie 130 punktów do odpoczynku (zestaw ławka plus kompozycja
zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja
zieleni). Zakres będzie podlegał dostosowaniu do kwoty przewidzianej na
realizację zadania.

8.

O0524 Przystanek Plaża
lokalizacja: Winnica - teren plaży po prawej stronie od mostu gen. Zawackiej

jadąc w stronę Łodzi, obręb 57; działka nr 209
Zagospodarowanie plaży po prawej stronie od mostu gen. Zawackiej jadąc w
stronę Łodzi (Winnica), oczyszczenie terenu, budowa boiska do siatkówki
plażowej i badmintona, strefa fitness, eko-stoły, miejsca zabaw dla dzieci,
animatorzy. Zmiana zakresu projektu - bez oświetlenia i wypożyczalni
leżaków.
9.

O0135 Ścieżka rowerowa
lokalizacja: Toruń, Kluczyki-Stawki
Budowa ścieżki rowerowej z podziałem na pas przeznaczony dla pieszych
oraz pas dla rowerów, umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego, w
tym przejść dla pieszych, teren przy ul. Szubińskiej.

10. O0137 Sport to zdrowie - zacznij od dziś!
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w
Toruniu, ul. Bażyńskich 30/36

1 400 000,00

NIE
648 Niewystarczająca
pula środków

570 000,00

630

NIE*
WARUNKOWO

312 000,00

580

TAK*
WARUNKOWO

500 000,00

NIE
572 Niewystarczająca
pula środków

350 000,00

NIE
545 Niewystarczająca
pula środków

350 000,00

NIE
503 Niewystarczająca
pula środków

335 000,00

NIE
467 Niewystarczająca
pula środków

120 000,00

NIE
384 Niewystarczająca
pula środków

30 000,00

NIE
363 Niewystarczająca
pula środków

Modernizacja bieżni okólnej i boiska wewnętrznego SP nr 10, ul. Bażyńskich
30/36.
11. O0541 Mniejszy dług - bogatszy Toruń
lokalizacja: Toruń
Przeznaczenie kwoty 312 000 zł na częściową spłatę zadłużenia miasta
Toruń.
12. O0456 Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie Zbiornika Martówki
lokalizacja: Zbiornik Martówka (martwa Wisła), Bydgoskie Przedmieście,
obręb 12, działki nr 98, 151 (własność: Gmina Miasta Toruń)
Umocnienie brzegów, zniwelowanie terenu, nasadzenia, montaż siatki
przeciwbobrowej, zabezpieczenie dna.
13. O0544 LuxFest vol.4 - edycja specjalna Mikołajkowa
lokalizacja: Toruń Arena
Organizacja kolejnej edycji festiwalu muzycznego przeznaczonego dla całych
rodzin z dziećmi oraz fanów muzyki rockowej, alternatywnej i hip hopowej,
warsztaty, zajęcia, pokazy, spotkania twórcze oraz gry.
14. O0519 Chodnik do lotniska
lokalizacja: Ulica 4 Pułku Lotniczego (strona północna), pomiędzy
lotniskiem a ul. Okrężną.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po stronie północnej ul. 4. Pułku
Lotniczego (na całej długości - od ul. Okrężnej do lotniska) oraz parkingu na
kilka samochodów przed lotniskiem.
15. O0509 Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie
lokalizacja: ul. Filomatów Pomorskich 2, a Filomatów Pomorskich 4
(modernizacja placu zabaw "Piaskowa Kraina"
Rozbudowa i modernizacja placu zabaw "Piaskowa Kraina" poprzez
instalację urządzeń zabawowych (m.in. ścianka edukacyjna, huśtawka
wagowa, bocianie gniazdo, zjazd linowy) oraz ławek i koszy na śmieci, teren
przy ul. Filomatów Pomorskich 2 i 4.
16. O0523 Czyściej wokół nas - Toruń
lokalizacja: Toruń
Zorganizowanie ekipy sprzątającej śmieci po otrzymaniu zgłoszenia od
mieszkańców lub innych instytucji (Straż Miejska, Policja) w miejscach
takich jak: zaułki, zadrzewienia, pośród garaży, fortów.
17. O0536 Ławki dla matki i dziecka
lokalizacja: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Piernikowe
Miasteczko (ul. Podmurna), Błonia Nadwiślańskie Barbarka

Mmontaż ławek dla matki z dzieckiem zaopatrzonych w przewijak i
osłoniętych przed słońcem w następujących lokalizacjach: Park Miejski na
Bydgoskim Przedmieściu, Piernikowe Miasteczko przy ul. Podmurnej, Błonia
Nadwiślańskie, Barbarka.
18. O0520 Toruń czyta - sieć punktów do wymieniania książek
lokalizacja: 1. Plac Rapackiego; 2. Bema; 3. Park Bydgoski; 4. Wrzosy; 5.
Gagarina; 6. Dworzec Wschodni; 7. Rubinkowo; 8. Bielawy; 9. W pobliżu
Domu Muz przy ul. Poznańskiej
Wykonanie oraz ustawienie w wyznaczonych miejscach w przestrzeni
publicznej półek na książki następujących lokalizacjach: 1) plac Rapackiego,
2) ul. Bema, 3) Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, 4) Wrzosy, 5) ul.
Gagarina, 6) Dworzec Wschodni, 7) Rubinkowo, 8) Bielawy, 9) w pobliżu
Domu Muz przy ul. Poznańskiej (ostateczna lokalizacja miejsc może ulec
zmianie). Zmiana zakresu (bez Parku Glazja). Ostateczna lokalizacja miejsc
może ulec zmianie.
19. O0539 Muzyczne podwórze przy Kamienicy Inicjatyw
lokalizacja: ul. Kopernika 22,87-100 Toruń
Remont nawierzchni podwórza, odwodnienie, nasadzenia zieleni, ławki,
stoły, zakup wyposażenia: podesty dla sceny, oświetlenie, nagłośnienie.

45 000,00

NIE
345 Niewystarczająca
pula środków

110 000,00

NIE
321 Niewystarczająca
pula środków

52 000,00

NIE
224 Niewystarczająca
pula środków

75 000,00

NIE
220 Niewystarczająca
pula środków

100 000,00

NIE
189 Niewystarczająca
pula środków

150 000,00

NIE
171 Niewystarczająca
pula środków

550 000,00

NIE
154 Niewystarczająca
pula środków

30 000,00

NIE
145 Niewystarczająca
pula środków

80 000,00

137

20. O0535 Warsztaty i animacje dla dzieci na podwórkach
lokalizacja: Toruń, podwórka w Toruniu
Cykl 13 warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży w 13 okręgach
Torunia. Zmiana zakresu: 13 animacji, po jednej w okręgu, od maja do
września 2019.
21. O0525 Murale upamiętniające sławne kobiety związane z Toruniem
lokalizacja: Toruń
Stworzenie trzech kolorowych murali w przestrzeni miejskiej, które
upamiętnią i spopularyzują wiedzę o znanych kobietach związanych z
Toruniem. W przypadku wyboru projektu, zostaną wskazane budynki
miejskie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
22. O0528 Podgórska
lokalizacja: Toruń-Rudak; ul. Podgórska - od pętli autobusu linii "12" do
skrzyżowania z ul. Łódzką
Demontaż 2 sztuk istniejących wiat oraz montaż 5 sztuk wiat przystankowych
zawierających oświetlenie wiaty, panele reklamowe oraz podświetlony
rozkład jazdy, teren przy ul. Podgórskiej od pętli linii "12" do skrzyżowania z
ul. Łódzką oraz w przeciwnym kierunku.
23. O0529 Krokusowe dywany
lokalizacja: Na miejskim terenie zieleni
Posadzenie kilku tysięcy krokusów na miejskim terenie zieleni (ok. 1800 m
kw.). Dokładna lokalizacja zostanie określona po wyborze projektu.
24. O0056 Budowa ostatniego odcinka ulicy Krakowskiej od ul. Suwalskiej do ul.
Częstochowskiej jako dojazd dla wielu mieszkańców rejonu ulic Krakowskiej
i Częstochowskiej
lokalizacja: ulica Krakowska: od ulicy Suwalskiej do ulicy Częstochowskiej
Budowa ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Suwalskiej do ul.
Częstochowskiej.
25. O0526 Podnoszenie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców Torunia
lokalizacja: Miasto Toruń
Organizacja warsztatów informatycznych dla osób w wieku 50+, które znają
podstawy nowych technologii oraz indywidualnych spotkań z trenerem
kompetencji cyfrowych.
26. O0532 Otwarte Dane Torunia

NIE

lokalizacja: Całe miasto

Niewystarczająca
pula środków

Uruchomienie internetowego serwisu, w którym będą publikowane zbiory
danych publicznych znajdujące się w zasobach gminy, kwerenda posiadanych
zasobów i publikacja pierwszych zbiorów. Zakres realizacji projektu będzie
dostosowany do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.
27. O0537 Wykonanie boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wym. 16x35m
dla grup dziecięcych w wieku 5-7 lat oraz dla grup bramkarskich
lokalizacja: Obiekt CSDiM, ul. 63. Pułku Piechoty 47/61, 87-100 Toruń
Budowa piłkarskiego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wym.
16x35m wyposażonego w sprzęt umożliwiający pracę z dziećmi oraz treningi
dla bramkarzy, wykonanie ogrodzenia i piłkochwytu od strony zachodniej,
obiekt CSDiM, ul. 63. Pułku Piechoty 47/61.
28. O0070 Budowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
lokalizacja: Cmentarz przy ul. Turystycznej 49-51 w Kaszczorku (Toruń)
Budowa parkingu z kostki brukowej przy cmentarzu na ul. Turystycznej,
odwodnienie i oświetlenie.
29. O0531 Łąka Gładycha
lokalizacja: Lokalizacja Łąki Gładycha to teren Parku Glazja zwany też
Parkiem Waryńskiego przy ul. Waryńskiego. Teren należy do gminy Miasta
Toruń.

400 000,00

NIE
129 Niewystarczająca
pula środków

670 000,00

NIE
119 Niewystarczająca
pula środków

10 000,00

NIE
113 Niewystarczająca
pula środków

200 000,00

NIE
112 Niewystarczająca
pula środków

10 000,00

NIE
105 Niewystarczająca
pula środków

20 000,00

77

NIE
Niewystarczająca
pula środków

50 000,00

69

NIE
Niewystarczająca
pula środków

25 000,00

68

NIE
Niewystarczająca
pula środków

60 000,00

64

NIE
Niewystarczająca
pula środków

Założenie kwietnej łąki upamiętniającej zmarłego w 2017 r. toruńskiego
reżysera i fotografa Marcina Gładycha, teren parku Glazja przy ul.
Waryńskiego.
30. O0533 Małe Śniadanie Na Trawie - zrób to sam!
lokalizacja: Całe miasto
Organizacja cyklu imprez polegających na zagospodarowaniu zielenią
przestrzeni wspólnych przy udziale ekspertów oraz pikników
podsumowujących działanie (20 imprez, przynajmniej jedna w każdym
okręgu Torunia). Zmiana zakresu: 20 wydarzeń, przynajmniej jedno na
każdym osiedlu, w okresie: maj - wrzesień 2019.
31. O0517 Zielony przystanek na Placu św. Katarzyny
lokalizacja: Przystanek tramwajowy na Placu św. Katarzyny
Wykonanie nasadzeń zieleni przy wiacie przystankowej na placu św.
Katarzyny. Zmiana zakresu projektu - donice z zielenią przy wiacie.
32. O0504 Siatka przeciw ptakom nad skateparkiem mieszczącym się pod wiaduktem
lokalizacja: Skatepark pod wiaduktem przy ulicy Bolesława Chrobrego i
ulicy Tadeusza Kościuszki
Oczyszczenie terenu skateparku pod wiaduktem z odchodów ptaków,
zamontowanie siatki chroniącej.
33. O0540 Starówka w cieniu parasoli
lokalizacja: Starówka w Toruniu
Zamontowanie parasoli pomiędzy budynkami na jednej z ulic na terenie
Zespołu Staromiejskiego, na okres 3 tygodni, latem.
34. O0407 Namioty Wyklętych
lokalizacja: Rynek Staromiejski - pierzeja zachodnia
Organizacja na Rynku Staromiejskim festynu patriotycznego propagującego
pamięć o losach Żołnierzy Wyklętych.
35. O0405 Boisko do siatkówki plażowej
lokalizacja: Toruń, ul. Warszawska 1/5; Boisko zewnętrzne Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu
Budowa boiska do siatkówki plażowej zlokalizowanego na terenie

zewnętrznym IV LO przy ul. Warszawskiej 1/5.
36. O0513 Osiedlowy dekalog ekologiczny
lokalizacja: Przystanki komunikacji miejskiej, przykościelne i osiedlowe
tablice informacyjne oraz wnętrza budynków użyteczności publicznej
(szkoły, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, przychodnie zdrowia i inne).

100 000,00
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NIE
Niewystarczająca
pula środków

30 000,00

41

NIE
Niewystarczająca
pula środków

10 000,00

41

NIE
Niewystarczająca
pula środków

52 000,00

24

NIE
Niewystarczająca
pula środków

Opracowanie "Dekalogu" - zbioru zasad z zakresu ochrony miejskiej
przestrzeni przyrodniczej, które będą umieszczone na tablicach
informacyjnych, przystankach komunikacji miejskiej itd.
37. O0511 Zorganizowanie Konferencji Zdrowia "Jak żyć i co jeść, by nie chorować"
lokalizacja: Toruń, sala na minimum 300 osób, np. CKK Jordanki, Aula
UMK, Szkoła - miejsce mogące pomieścić nawet 2000 osób.
Organizacja konferencji na temat metod zapobiegania i leczenia chorób
przewlekłych, cywilizacyjnych i dietozależnych połączonej z konsultacjami z
lekarzami i prelegentami.
38. O0538 Gra miejska: Toruńska nić Ariadny
lokalizacja: Stare Miasto
Organizacja wydarzenia w przestrzeni Zespołu Staromiejskiego w formie gry
miejskiej promującej wśród uczestników sylwetki kobiet, których losy
związane były z Toruniem.
39. O0543 Historia NZS UMK - przemalowanie pojazdu MZK Toruń w barwy NZS
(Niezależne Zrzeszenie Studentów)
lokalizacja: Autobus przegubowy MZK Toruń.
Przemalowanie (oklejenie foliami) przegubowego autobusu MZK w barwy
NZS-u (czarno-białe) dla uhonorowania działaczy NZS UMK.

WYJAŚNIENIE DO ROZSTRZYGNIĘCIA DOTYCZĄCEGO POZYCJI NR 10 I NR 11
*Rozstrzygnięcie dotyczące pozycji nr 10 i pozycji nr 11 jest warunkowe. Na dzień ogłoszenia listy z wynikami
głosowania dla tych pozycji dostępna jest pula środków w wysokości 321 000 zł, co oznacza, że do realizacji
można przeznaczyć projekt nr 11 (na projekt nr 10 brak wystarczających środków). Jednak w pulach lokalnych
pozostawiono rezerwy w łącznej wysokości 255 921 zł. Jeżeli rezerwy nie zostaną wykorzystane w procesie
realizacji zadań z pul lokalnych, zasilą pulę ogólnomiejską i będzie mógł być zrealizowany projekt na 10 z listy
ogólnomiejskiej. Rozstrzygnięcia w tej sprawie nastąpią w ciągu 2019 r.
/-/

