
Budżet partycypacyjny w Toruniu 2014 
Lista projektów, które 

NIE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE 

Lp. Tytuł Lokalizacja Koszt 
szacunkowy Uzasadnienie realizatora 

 
Ze względów formalnych - autor nie dostarczył wersji papierowej wniosku i wycofał się z projektu. 

1 Rewitalizacja Skweru 
Inwalidów Wojennych 

Osiedle Młodych, ul. Gałczyńskiego nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej tego wniosku. 
Potwierdził w rozmowie telefonicznej, że złożył drugi 
wniosek w tej samej sprawie zarówno w wersji 
papierowej jak i elektronicznej. 

2 Poszerzenie przejazdu - 
mostek ul. Suwalska nad 
Strugą Lubicką + remont 
nawierzchni ulice Krakowska 
i Częstochowska + kładka 
pieszo rowerowa ul. 
Częstochowska. 

Bielawy: ulice 
Suwalska/Krakowska/Częstochowska 

nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Remont mostku w ul. Suwalskiej jest zaplanowany w 
budżecie miasta na rok 2014. 

3 Remont budynku i adaptacja 
na Centrum Kultury 

Kościuszki 4 nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

4 Basen! Bażyńskich nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. Obiekt przewidziany jest do modernizacji 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają 
analizy ekonomiczne i formalnoprawne dla tego zadania. 



5 Postawienie wieżyczki 
widokowej w Parku na 
Jakubskim Przedmieściu 

Park na Jakubskim Przedmieściu nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

6 Modernizacja ulicy 
Wakacyjnej 

Ul. Wakacyjna, Kaszczorek, Toruń nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofuje swój projekt. 
Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. 

7 Nowa linia autobusowa Wrzosy-Centrum nie dotyczy Autor nie dostarczył papierowej wersji wniosku oraz listy 
poparcia, co skutkuje odrzuceniem projektu ze względów 
formalnych. W rozmowie telefonicznej wnioskodawca 
poinformował, że wycofuje wniosek. 

8 Wybiegi dla psów Niezabudowane działki miejskie nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 

9 Zdrowa woda na basenie dla 
wszystkich 

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej ul. 
Kosynierów Kościuszkowskich 11 87-100 Toruń 

nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 

10 Rewitalizacja Parku na rogu 
ulic Szosa Chełmińska i 
Olsztyńska 

Szosa Chełmińska - przy tunelu na wysokości 
pętli autobusowej przy ulicy Kolankowskiego. 
Teren przylega do Centrum Handlowego Bielawy 
i Leroy Merlin 

nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

11 Utworzenie chodnika i ścieżki 
rowerowej 

Lasek Na Skarpie - róg ulic Szosa Lubicka i Przy 
Skarpie 

nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

12 Sygnalizacja świetlna i progi 
spowalniające na ul. Przy 
Skarpie, na wysokości 
Zespołu Szkół nr 28 

Toruń, ul. Przy Skarpie 13 nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 

13 Oświetlenie placu cyrkowego Plac cyrkowy, wzdłuż lasku nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 



Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

14 Witaj Szkoło - program 
wsparcia dla rodziców 6-cio i 
7-mio latków 

Miasto Toruń nie dotyczy Autor wniosku wycofał ten projekt z puli dla osiedla 
Stawki i złożył go ponownie do puli ogólnomiejskiej. 

15 Wiaty autobusowe Wrzosy-Chabrowa nie dotyczy Autor nie złożył wersji papierowej wniosku. Potwierdził 
w rozmowie telefonicznej, że wycofał się z projektu. 
Zgodnie z regulaminem wniosek nie może być 
rozpatrywany. 

 
Ze względów formalnych - wniosek wpłynął po terminie lub brak wymaganych danych 

1 Festiwal Piłki Brazylijskiej Orlik przy Zespół Szkół nr 9 ul. Rzepakowa nie dotyczy Wniosek nie spełnia wymogów formalnych regulaminu. 
Na liście z poparciem brak numerów PESEL oraz 
nazwiska autora projektu. 

2 Cykliczne imprezy kulturalne 
- koncerty muzyczne 

Lokalne staromiejskie kluby muzyczne nie dotyczy Projekt wpłynął 17.12. 2013 r., po terminie. 

3 Zagospodarowanie rzeczki 
Strugi 

Struga i okoliczne tereny nie dotyczy Projekt nie spełnia wymagań formalnych: Projektodawcą 
nie jest osoba fizyczna lecz stowarzyszenie (organizacja 
pozarządowe), co narusza regulamin budżetu 
partycypacyjnego; wniosek złożony w postaci pisma - bez 
użycia formularza, nie zawiera wszystkich wymaganych 
danych. 

 
Przekroczony limit dostępnych środków finansowych 

1 Ogólnodostępne boisko 
szkolne 

Teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, ul. 
Legionów 210 

400 000,00 Koszt projektu przekracza pulę środków przewidzianych 
dla tej części miasta w ramach budżetu partycypacyjnego. 

2 Budowa chodników wewnątrz 
Rodzinnych Ogrodów 

Toruń, Osiedle Kaszczorek, ul. Międzyrzecze 800 000,00 Wartość projektu przekracza dostępną pulę środków 
finansowych dla os. Kaszczorek. Zgodnie z regulaminem 



Działkowych "Międzyrzecze" 
z ekologicznym oświetleniem. 
Zasilanie - panele 
fotowoltaiczne i siłownie 
wiatrowe - jako tereny zielone 
i rekreacyjne miasta Toruń 

budżetu partycypacyjnego wniosek nie może być poddany 
pod głosowanie.  

3 Budowa boiska sportowego 87-100 Toruń, pomiędzy blokami ul. Piskorskiej 
nr 1, 3 i 4 

650 000,00 Wartość projektu przekracza dostępną pulę środków 
przewidzianą dla projektów lokalnych. Zgodnie z 
regulaminem wniosek nie może być poddany pod 
głosowanie. 

4 Boisko do piłki nożnej i 
koszykowej 

ul.Poznańska działka nr 964 lub ul.Szubińska 
działka nr 660 

900 000,00 Wartość projektu przekracza pulę dostępnych środków dla 
osiedla Podgórz. Budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Szubińskiej jest zaplanowana w 
budżecie miasta na rok 2014. 

5 Przejście podziemne 
(modernizacja) 

ul. Szosa Lubicka 2 300 000,00 Koszt projektu przekracza pulę środków przeznaczonych 
na projekty ogólnomiejskie (wykonanie wymaga 
wydłużenia i dyslokacji peronów tramwajowych, 
wykonania pochylni lub zakupu wind, wykupu gruntów, 
sporządzenia dokumentacji technicznej). 

6 Przebudowa ul. Barbarka w 
Toruniu na potrzeby ruchu 
pieszego i rowerowego 

ul. Barbarka na odcinku do ul. Polnej do Osady 
Leśnej na Barbarce - długość ok. 3300 m 

2 500 000,00 Wartość zadania przekracza limit środków 
przewidzianych na pulę ogólnomiejską. 

7 Esplanada - Dom Tańca Możliwość przeznaczenia na realizację zadania 
następujących obiektów: - budynek dawnego kina 
Grunwald (po opuszczeniu przez Książnice 
Miejską); - hala sportowa przy ulicy Bema; - sala 
koncertowa na Jordankach; - dawna kotłownia u 
zbiegu ulicy Sienkiewicza i Broniewskiego; - 
obiekty z zasobów mienia wojskowego np. w 
rejonie ul. Dąbrowskiego, Pl. Św. Katarzyny; - 
liceum nr 10 przy ul. Św. Katarzyny; - mało 

3 000 000,00 Regulamin budżetu partycypacyjnego nie pozwala na 
przyjęcie projektów, których czas realizacji przekracza 
rok budżetowy. Regulamin nie pozwala także na 
realizacje projektów, które miałyby być elementem 
innego zadania. Koszt projektu wskazany przez 
wnioskującego przekracza limit środków puli 
ogólnomiejskiej. W związku z tym projekt nie może być 
poddany pod głosowanie. 



efektywnie wykorzystywane inne obiekty 
znajdujące się w zasobach miasta lub ich części. 
Ciekawą lokalizacją byłoby Bydgoskie 
Przedmieście, jako miejsce, gdzie przez 
kilkadziesiąt lat funkcjonowała słynna toruńska 
Esplanada, miejsce, w którym tańczyły cztery 
pokolenia 

 
Włączenie zadań przewidzianych wnioskiem do innego projektu, poddanego głosowani (łączenie projektów) 

1 Budowa chodników, parkingu 
i wewnętrznych dróg 
dojazdowych do budynków 

Toruń, ul.Matejki 16/18, ul. Krasińskiego 22/24, 
ul. Krasińskiego 18/20, ul. Mickiewicza 23, ul. 
Mickiewicza 19/21  

nie dotyczy W uzgodnieniu z wnioskodawcami, wniosek został 
włączony do projektu dotyczącego tego samego terenu i 
przewidującego szerszy zakres działań. Jest to projekt 
B0043, który został umieszczony na liście do głosowania. 

2 Bezpieczna i nowoczesna 
nawierzchnia na szkolnym 
placu zabaw 

Zespół Szkół nr 24 w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5 
87-100 Toruń 

nie dotyczy W uzgodnieniu z wnioskującymi, projekt został włączony 
do innej propozycji dotyczącej tego samego terenu i 
zadania o takim samym zakresie. Jest to zadanie SM0016, 
które zostało umieszczone na liście projektów do 
głosowania. 

 
Zadanie objęte projektem będzie realizowane w ramach budżetu miasta 2014 lub będzie planowane na najbliższe lata w ramach szerszego projektu 

1 Budowa drogi dla rowerów i 
pieszych wzdłuż ul. Reja 

Budowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. 
reja na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. 
Gagarina wraz z przejazdami przez ul. 
Broniewskiego i ul. Gagarina.  

nie dotyczy Jest gotowa dokumentacja techniczna kompleksowej 
przebudowy ul. Reja na odcinku od Gagarina do 
Broniewskiego, w tym budowa drogi rowerowej, 
chodników i parkingów. Planowany termin realizacji w 
roku 2015. 

2 Wybudowanie wzdłuż ul. Św. 
Józefa od budynku 
mieszkalnego nr 72 do ul. 
Szosa Chełmińska ścieżki 
rowerowej, alejki spacerowej 
wraz z ławkami, miejsc 

ul. Św. Józefa nie dotyczy Obszar objęty jest pracami planistycznymi związanymi z 
rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i 
obsługującego go układu drogowego. Do czasu 
zakończenia przygotowań nie będą w tym rejonie 
prowadzone prace drogowe. 



parkingowych, chodników 
oraz wyznaczenie i 
oznakowanie przejść dla 
pieszych w pobliżu budynku 
mieszkalnego przy ul. św. 
Józefa 72 

3 Remont drewnianego mostu 
na Drwęcy i ścieżka 
rowerowa w Kaszczorku 

Kaszczorek ul. Turystyczna (ścieżka na ulicy Na 
Przełaj do mostku na końcu Turystycznej) 

nie dotyczy Remont drewnianego mostku na rzece Drwęcy 
zaplanowany do realizacji ze środków zapisanych w 
budżecie miasta na rok 2014. Budowa drogi rowerowej na 
odcinku od ul. Na Przełaj do mostku nie jest możliwa z 
uwagi na brak terenu pod inwestycję. Odcinek drogi 
zostanie oznakowany jako strefa zamieszkania co zapewni 
bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. 

4 Wykonanie chodnika z kostki 
POLBRUK na odcinku od 
ulicy Lelewela 5 (wzdłuż 
Legionów 81) do 
skrzyżowania z ulicą 
Wybickiego (strona zachodnia 
nieparzysta) 

Od Lelewela 5 do skrzyżowania z ulicą 
Wybickiego (strona zachodnia nieparzysta) 

nie dotyczy Zadanie zostanie wykonane częściowo w ramach 
realizowanej inwestycji (Trasa Średnicowa), pozostała 
część w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

5 Budowa ul. Ryżowej Toruń - Wrzosy nie dotyczy Projekt przewidziany do realizacji ze środków zapisanych 
w budżecie miasta na rok 2014, w zadaniu pn. "budowa i 
modernizacja sieci dróg lokalnych" (załącznik nr 2 do 
części opisowej do budżetu miasta).  

6 Siłownia zewnętrzna w Parku 
Maciej. 

Osiedle Skarpa, "Park Maciej" nie dotyczy W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano środki na 
wykonanie koncepcji zagospodarowania całego parku w 
sektorze Maciej. Poszczególne zadania będą mogły być 
realizowane dopiero po opracowaniu koncepcji. 

7 Odbudowa miasteczka 
rowerowego na Skarpie 

Odbudowa miasteczka rowerowego położonego w 
parku na Skarpie (sektor Maciej) przy ul. 
Mossakowskiego i ul. Sydowa w pobliżu Zespołu 

nie dotyczy W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano środki na 
wykonanie koncepcji zagospodarowania całego parku w 
sektorze Maciej, z uwzględnieniem możliwości budowy 



Szkół nr 28 miasteczka rowerowego. Realizacja projektów 
szczegółowych będzie możliwa po opracowaniu 
koncepcji. 

8 Ożywienie Toruńskiej 
Starówki Projekt ma na celu 
stworzenie tętniącego życiem 
centrum miasta. Ustanowienie 
lokalnego miejsca spotkań, 
które pomogą połączyć 
interesy właścicieli lokali i 
najemców 

Hanza Cafe, Piekary 28 nie dotyczy Zadania ujęte we wniosku są realizowane w ramach 
Miejskiego programu działań społeczno-gospodarczych 
dla Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Program i baza 
lokali do wynajęcia funkcjonuje na stronie 
www.boi.torun.pl. 

9 Spotkajmy się Na Skarpie! Las komunalny na Skarpie; działka o numerze 24; 
obręb 58 

nie dotyczy Przewiduje się możliwość kompleksowego 
zagospodarowania tego terenu przy udziale środków UE 
w nowej perspektywie finansowej (zadanie rezerwowe w 
WPI), na podstawie szczegółowej koncepcji, która 
uwzględni wcześniej wykonane opracowania wstępne. 

10 Modernizacja krytej pływalni 
przy ul. Bażyńskich 9/17 

Kryta pływalnia z hotelikiem ul. Bażyńskich 9/17 nie dotyczy Obiekt przewidziany do modernizacji w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają analizy 
ekonomiczne i formalnoprawne dla ww. realizacji. 

11 Bieżnia ze sztuczną 
nawierzchnią wokół boiska 
Orlik przy ZS 14 w Toruniu. 

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu nie dotyczy Zadanie nie może być realizowane, ponieważ koliduje z 
zaplanowaną dobudową pawilonu dydaktycznego na 
terenie szkoły. W budżecie miasta na 2014 r. 
przewidziano środki na budowę bieżni prostej i skoczni w 
dal przy boisku szkolnym. 

 
Zadanie objęte projektem nie należy do katalogu zadań własnych gminy lub powiatu 

1 Poprawa bezpieczeństwa na 
początku Mickiewicza  

Mickiewicza 5 i 5A nie dotyczy Wyposażenie i zapewnienie odpowiedniego stanu 
bezpieczeństwa budynku nienależącym go gminy jest 
obowiązkiem właściciela / zarządcy nieruchomości. 

2 Rozwój księgozbioru Klub Kameleon MSM w Toruniu, ul. Tuwima 9 nie dotyczy Brak podstaw prawnych do zakupu wyposażenia 



biblioteki w Klubie Kameleon 
Młodzieżowej Spółdzielni 
mieszkaniowej w Toruniu 

instytucji innych, niż gminne jednostki organizacyjne. 

3 Seniorzy wiecznie młodzi Klub Seniora "Sobótka", ul. Wojska Polskiego 
43/45 

nie dotyczy Brak podstaw prawnych do zakupu wyposażenia dla 
podmiotów innych, niż jednostki organizacyjne gminy. 

4 Teren zieleni o charakterze 
rekreacyjno - 
wypoczynkowym. 

Pomiędzy ul. Wojska Polskiego, a ul. Stefana 
Batorego 

nie dotyczy Teren nie należy do Gminy Miasta Toruń, a charakter 
projektu sprowadza się do bieżącego utrzymania terenu – 
co nie należy do katalogu zadań własnych gminy.  

5 "Zielona kraina" MSM Przy budynku Przy Kaszowniku 37 w Toruniu nie dotyczy Teren nie należy do Gminy Miasta Toruń, a charakter 
projektu sprowadza się do bieżącego utrzymania terenu – 
co nie należy do katalogu zadań własnych gminy. 

6 Zielony Przylądek Między budynkami ul. Przy Kaszowniku 27 a ul. 
Przy Kaszowniku 29-29B  

nie dotyczy Teren nie należy do Gminy Miasta Toruń, a charakter 
projektu sprowadza się do bieżącego utrzymania terenu – 
co nie należy do katalogu zadań własnych gminy. 

7 Budowa terenu rekreacyjnego 
naprzeciwko budynku przy ul. 
Żelaznej 11-11A 

Ul. Żelazna 11-11A nie dotyczy Teren nie należy do Gminy Miasta Toruń, a charakter 
projektu sprowadza się do bieżącego utrzymania terenu – 
co nie należy do katalogu zadań własnych gminy. 

8 Odnawialne źródła energii dla 
osiedla mieszkaniowego "Jar" 
w Toruniu 

Teren zawarty między ul. Watzenrodego i ul. 
Freytaga, działka nr 204 oraz działki GMT nr 
67/6, 190, 77/3, obręb nr 30 

nie dotyczy Produkcja ciepła i energii elektrycznej na potrzeby 
zabudowy mieszkaniowej nie wchodzi w zakres zadań 
własnych Gminy. Projekt opisany nieprecyzyjnie, nie 
zawiera konkretnych propozycji działań, a jedynie ogólną 
ideę. Proponowany zakres wymagałby przeprowadzenia 
badań geologicznych, uzyskania decyzji środowiskowych, 
przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

9 Platforma dla osób 
niepełnosprawnych do 
budynku korytarzowca przy 
ul. Ligi Polskiej 14 

Nieruchomość Bożena III, teren należący do SM 
"Na Skarpie" 

nie dotyczy Likwidacja barier architektonicznych utrudniających 
dostęp do budynków niebędących własnością gminy 
należy do właścicieli / zarządców tych budynków. 
Zarządca może ubiegać się o wsparcie z funduszy 
PFRON. Do zadań własnych gminy należy likwidacja 
barier architektonicznych w obiektach i na terenach 



użyteczności publicznej. 

10 Tango za Pół Złotego 
(warsztaty, kursy, zajęcia) 

Dowolne miejsce na terenie Torunia, w obiektach 
użyteczności publicznej 

nie dotyczy Projekt jest przedsięwzięciem o charakterze 
komercyjnym, zakładającym odpłatny udział w zajęciach. 
Prowadzenie szkoły tańca nie należy do zadań własnych 
gminy oraz powiatu. W związku z powyższym, zgodnie z 
regulaminem budżetu partycypacyjnego, wniosek nie 
może być poddany pod głosowanie. 

11 Likwidacja nawierzchni 
asfaltowych pieszojezdni i 
ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej POLBRUK 

ul. Wybickiego 16-16D , Wybickiego 22-22E, 
Wybickiego 34-40 

nie dotyczy Projekt zakłada poprawę walorów estetycznych 
wewnętrznych dróg osiedlowych na terenach należących 
do Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecny 
stan dróg nie wskazuje na zagrożenie bezpieczeństwa 
pieszych i pojazdów. Poprawa estetyki na terenach nie 
należących do miasta nie wpisuje się w katalog zadań 
własnych gminy. 

 
Okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy 

1 Odtworzenie drzewostanu 
sprzed wojny na podstawie 
archiwalnych zdjęć 
znajdujących się w archiwum 

ul. Mickiewicza, Bydgoska, Konopnickiej, 
Matejki, Klonowica, Słowackiego, Moniuszki, 
Kochanowskiego, Sienkiewicza 

nie dotyczy Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku 
budżetowego, ze względu na bardzo szeroki zakres 
działań. Wykonanie wymaga m.in. pracy archiwalnej, 
analizy możliwości technicznych, uzgodnień z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2 Świetlica środowiskowa dla 
dzieci i młodzieży szkolnej 

Okolice SP nr 35 lub kościoła pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 

nie dotyczy Nie jest możliwa realizacja projektu w ramach budżetu 
partycypacyjnego, edycja 2014. Realizacja wymaga w 
pierwszej kolejności określenia podmiotu, który będzie 
prowadził świetlicę (na terenie miasta Torunia zadanie 
realizowane jest przez organizacje pozarządowe), a 
następnie ustalenia miejsca prowadzenia działalności, 
zakresu zadań i kosztów. Projekt mógłby być realizowany 
np. w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 35 i 
finansowany ze środków zapisanych w budżecie miasta na 
realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu 



Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń 
nie może być poddany pod głosowanie, natomiast będzie 
przedmiotem dalszych rozmów z wnioskodawcą. 

3 Zabezpieczenie akustyczne 
Ronda Elany 

Toruń, Rondo Elany 300 000,00 Budowa ekranów musi być poprzedzona wykonaniem 
badań akustycznych (wg. specyficznych wymagań) a 
także konsultacjami społecznymi związanymi z ingerencją 
w przestrzeń publiczną. Wykonanie nie jest możliwe w 
okresie realizacji budżetu partycypacyjnego, edycja 2014. 

4 Gazeta Toruńska - torunska.pl 
- miejski serwis internetowy 

Działalność związana z świadczeniem usług w 
Internecie 

nie dotyczy Prowadzenie portalu internetowego wykracza poza jeden 
rok budżetowy, co jest niezgodne z regulaminem budżetu 
partycypacyjnego. Koszty utrzymania przedsięwzięcia są 
niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztu 
uruchomienia (koszty osobowe działania redakcji są 
wyższe w skali roku niż samo utworzenie portalu 
internetowego), co jest niezgodne z regulaminem budżetu 
partycypacyjnego. 

5 Ulga dla absolwentów xD Toruń nie dotyczy Okres realizacji zadania przewidziany we wniosku 
przekracza jeden rok budżetowy, co jest niezgodne z 
regulaminem budżetu partycypacyjnego. 

6 Toruńska Karta Turystyczna Toruń nie dotyczy Zadanie wieloletnie, niezgodne z regulaminem budżetu 
partycypacyjnego. Działanie o tym samym charakterze i 
zakresie jest ujęte do realizacji w budżecie miasta na rok 
2014. 

7 Montaż ekranów izolacji 
akustycznej na odcinku 100 
metrów wzdłuż ul. Szosa 
Lubicka 

Od południowej strony ul. Szosa Lubicka - od 
strony osiedla na Skarpie; na wyniesieniu ul. 
Szosa Lubicka, które wykonano w związku z 
budową przejścia podziemnego z osiedla Na 
Skarpie do galerii handlowej Bielawy i sklepu 
wielkopowierzchniowego Leroy Merlin - na 
wprost wylotu ul. Kosynierów Kościuszkowskich 

nie dotyczy Budowa ekranów musi być poprzedzona wykonaniem 
badań akustycznych, wg. specyficznych wymagań, a także 
konsultacjami społecznymi związanymi z ingerencją w 
przestrzeń publiczną. Czasochłonność procedur 
uniemożliwia realizację w ramach budżetu 
partycypacyjnego, edycja 2014. 



8 Budowa/Remont 
alejek/ścieżek, ławek i 
oświetlenia w Parku 1000-
lecia - Stawki 

Toruń, Stawki Park 1000-lecia nie dotyczy Zadanie wymaga sporządzenia kompleksowego projektu 
rewitalizacji wraz z szerokimi konsultacjami społecznymi, 
realizowanymi już na etapie tworzenia koncepcji. 
Przewiduje się możliwość kompleksowego 
zagospodarowania tego terenu przy udziale środków UE 
w nowej perspektywie finansowej (zadanie rezerwowe w 
WPI). Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego. W związku z tym wniosek musi być 
odrzucony na podstawie regulaminu budżetu 
partycypacyjnego.  

 
Inne powody 

1 Leśniczówka- miejsce zabaw i 
spotkań 

Plac przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. 
Matejki  

nie dotyczy Zgodnie z wnioskiem w pierwszej kolejności powinny się 
odbyć konsultacje społeczne dotyczące sposobu 
zagospodarowania tego terenu. Po określeniu 
szczegółowego planu działania będzie można wnioskować 
o realizację w ramach budżetu partycypacyjnego. 
Wnioskodawca może przeprowadzić konsultacje we 
własnym zakresie, kierując się Regulaminem Konsultacji 
Społecznych lub złożyć w tej sprawie wniosek do 
prezydenta Torunia. 

2 Budowa kamiennego kręgu Park przy ul. Bydgoskiej w Toruniu nie dotyczy Park Miejski jest wpisany do rejestru zabytków, a 
proponowane zadanie nie jest zgodne z historyczną 
kompozycją parku, w związku z czym nie może być 
zrealizowane. 

3 YoungHouse - Twoje miejsce 
spotkań 

Chełmińskie - budynek przy ul. Szosa 
Chełmińska 180 

nie dotyczy Wskazany budynek stanowi własność osoby fizycznej i 
jest przeznaczony na cele mieszkalne. Opisany projekt nie 
może być realizowany w tym obiekcie. 

4 Biblioteka wraz z czytelnią 
publiczną na Bielawach 

Proponuję okolice SP nr 35 lub kościoła pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo 
niedaleko kościoła znajduje się budynek do 

nie dotyczy Biblioteki publiczne na terenie Torunia są prowadzone 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę 
Kopernikańską, dla której organem prowadzącym jest 



wynajęcia. Wprost idealny na bibliotekę. 
Zlokalizowany jest na ul. Ostrołęckiej (tel. 
601081916) 

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (na 
terenie miasta działa 14 filii bibliotecznych). Realizacja 
projektu wymagałaby zgody Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu. Wniosek będzie wzięty pod uwagę podczas 
prowadzonych aktualnie prac nad reorganizacją sieci filii 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy 
Kopernikańskiej. 

5 Witaj Szkoło - program 
wsparcia dla rodziców 6- i 7-
latków 

Miasto Toruń nie dotyczy Wsparcie rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły 
realizowane jest poprzez program "wyprawka szkolna", 
finansowany z budżetu państwa i budżetu miasta. Brak 
podstaw prawnych do wprowadzenia programu 
realizowanego wg zasad opisanych we wniosku (brak 
regulacji w ustawie o finansach publicznych i ustawie o 
systemie oświaty).  

6 Wykonanie przejścia dla 
pieszych z sygnalizacją 
świetlną lub fotoradarem  

Skrzyżowanie ul. Świętego Józefa z ul. Wiosenną  nie dotyczy Obszar objęty jest pracami planistycznymi związanymi z 
rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i 
obsługującego go układu drogowego. Do czasu 
zakończenia przygotowań nie będą w tym rejonie 
prowadzone prace inwestycyjne. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych zostanie wytyczone i 
oznakowane przejście dla pieszych (bez sygnalizacji) ze 
środków na bieżące utrzymanie dróg. 

7 Odpocznij na Rapaka Plac Rapackiego -teren zielony po stronie 
Bydgoskiego Przedmieścia, za obecnymi 
przystankami autobusowymi. 

nie dotyczy Projekt zawiera znikome informacje na temat zakresu 
rzeczowego zadania. Wiosną 2014 r. odbędą się 
konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania terenów 
zieleni i rekreacyjnych, m.in. w i wokół obszaru 
staromiejskiego. Elementem tych konsultacji może być 
także zagospodarowanie terenu wskazanego we wniosku. 
Na podstawie wyników tych konsultacji będzie można 
złożyć wniosek do budżetu partycypacyjnego kolejnych 
edycji. 

8 Mówią wieki Gmina Toruń nie dotyczy Projekt zakłada opracowanie inscenizacji historycznej, 



bez jej wykonania. Regulamin budżetu partycypacyjnego 
nie pozwala na realizację jedynie projektów zadań. W 
związku z tym wniosek musi być odrzucony. 

9 Renowacja części terenu 
cmentarza przy ul. 
Gałczyńskiego w Toruniu 

Lapidarium oraz kwatery: B.VI 3,4, III 13, II 7, C. 
V 1-18, I 1-16, II 1-7, D. VII 1-7, IV 1, V1, VI 1, 
II 1 

nie dotyczy Miasto rozpoczęło prace nad "Programem odnowy 
nekropolii miasta Torunia", obejmującym m.in. 
szczegółowe opracowanie historyczno-konserwatorskie 
dla cmentarza przy Gałczyńskiego. Program określi 
zakres prac remontowych, konserwatorskich i ochronnych 
nagrobków, budynków, bram i ogrodzenia, alejek i 
zieleni. Teren będący przedmiotem wniosku należy do 
trzech parafii i wpisany jest do rejestru zabytków. 
Realizacja będzie możliwa po roku 2014. 

10 Festyn sportowy - Pomorzanin 
Toruń 

Stadion hokeja na trawie - MOSiR - Toruń nie dotyczy Zgodnie z przepisami, działalność klubów sportowych 
polegająca na popularyzacji sportu, może być 
finansowana w drodze otwartych konkursów ofert, 
organizowanych w trybie ustawy o organizacjach pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub ustawy o sporcie. Klub 
złożył projekt o podobnym charakterze w otwartym 
konkursie ofert na rok 2014. 

11 Opracowanie dokumentacji 
dla projektu Szybkiej Kolei 
Miejskiej w Toruniu 

Podgórz, Stare Miasto, Mokre, Chełmińskie, 
Wrzosy 

nie dotyczy Regulamin budżetu partycypacyjnego nie dopuszcza 
realizacji części zadania, w tym także samej dokumentacji 
projektowej, co przewiduje projekt. Przedsięwzięcie 
opisane w projekcie zostanie zgłoszone przez miasto do 
Kontraktu Terytorialnego. 

12 Pomnik Jakuba Kazimierza 
Rubinkowskiego 

Osiedle Rubinkowo. Skwer przed boiskiem 
"Orlik" ul. Rydygiera - Szosa Lubicka 

nie dotyczy Wniosek zawiera niedokładny opis: nie wskazuje, czy 
projekt dotyczyć ma posadowienia pomnika, czy 
umieszczenia tablicy oraz nie wskazuje lokalizacji. 
Budowa pomników na terenach miasta wymaga odrębnej 
zgody organu stanowiącego (Rady Miasta Torunia). 

13 Dokonanie nasadzeń w 
granicach pasa drogowego ul. 

ul. Rydygiera, pas drogowy, południowa część, na 
wysokości ul. Kasztanowej 

nie dotyczy Wniosek nie może być zrealizowany ze względu na 
istniejącą gęstą, podziemną infrastrukturę techniczną. 



Rydygiera, na wysokości ul. 
Kasztanowej 

14 Plac zabaw przy ul. 
Piastowskiej 

Aleja przy ul. Piastowskiej, Toruń nie dotyczy Projekt zakłada budowę placu zabaw w liniach 
rozgraniczających pas drogowy. Zgodnie z przepisami i 
wymogami bezpieczeństwa nie ma możliwości budowy 
placu zabaw we wskazanym miejscu. 
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