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Do pobrania

[1]
Zestaw dokumentów do pobrania: niezbędnych oraz przydatnych dla osób
przygotowujących wnioski propozycjami projektów do budżetu partycypacyjnego w
Toruniu na 2017 r.

Wyniki głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego Torunia na 2017 r.:

Listy projektów uporządkowane wg osiedli (lista ogólnomiejska znajduje się na końcu
zestawienia) [2]
Prezentacja z konferencji prasowej na temat wyników głosowania na budżet partycypacyjny
w Toruniu 2017 [3]
KARTA DO GŁOSOWANIA [4]
Jeżeli nie chcesz lub nie możesz głosować przez Internet, pobierz kartę [4], wydrukuj i
wypełnij, a następnie wrzuć do urny. Gdzie znaleźc urnę - zajrzyj do sekcji Głosowanie [5]

Szukasz list projektów do głosowania na 2017 rok?
>>> Przejdź na stronę: Listy projektów [6]

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego
Torunia na 2017 r. [7]
Wzór listy poparcia dla projektu [8]
Wzór oświadczenia podmiotu zewnętrznego - deklaracja współpracy przy realizacji projektu
dla zadań inwestycyjnych i remontowych [9]
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Przykładowe wyceny typowych elementów stosowanych w projektach do budżetu
partycypacyjnego, składanych w poprzednich edycjach [10]
Mapka Torunia z zaznaczonymi częściami miasta (okręgami) [11]
Mapka projektów wybranych w budżecie partycypacyjnym w Toruniu na rok 2014, 2015 i
2016 [12]
Tabela podziału kwoty 7,03 mln zł na pulę ogólnomiejską i pule lokalne, z uwzględnieniem
kwot przypadających na poszczególne części miasta [13]
Plakat informacyjny Budżet Partycypacyjny w Toruniu na 2017
Film z instrukcją - jak złożyć wniosek do budżetu partycypacyjnego na 2017 r. [14]
Podstawa prawna: Uchwała RMT 655/2013 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie budżetu
partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych [15]

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/field/image/do_pobrania_200_2.png
[2] http://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/bp_2017_wyniki_komplet.pdf
[3] http://www.torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/bp_wyniki_glosowania_25-07-2016.pdf
[4] https://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/bp_2017_karta_do_glosowania_int.pdf
[5] https://www.torun.pl/pl/node/213140
[6] https://www.torun.pl/pl/node/213139
[7] http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/budzet_party_2017_form_wniosku.doc
[8] http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/budzet_party_2017_lista_poparcia.doc
[9]
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/budzet_party_2017_oswiadczenie_wlasc.doc
[10] http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/bp_cennik_2016.pdf
[11] http://goo.gl/maps/BfRSP
[12] https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zXH2WzCJYQII.kJIkDgD8g3t8
[13] http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/bp_2017_kwoty.pdf
[14] https://www.youtube.com/watch?v=lDZc-hVdnWM
[15] http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=12127
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