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B0162

W trosce o
Bezpośrednie otoczenie V
Budowa stacji monitorowania hałasu i
bezpieczeństwo,
LO przy ul. Sienkiewicza 34. ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy V
LO im. Jana Pawła II.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

B0168

Wymarzony ogród.

Teren Przedszkola
Miejskiego nr 17, ul.
Gagarina 210.

Zagospodarowanie terenu wokół PM nr
17: wymiana elementów placu zabaw,
modernizacja alejek, wymiana gazonów
do zieleni, wymiana ogrodzenia,
zorganizowanie ogródka
dendrologicznego wraz z altaną,
wymiana nawierzchni boiska na
bezpieczną nawierzchnię.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt
„Wymarzony ogród” nie spełnia ww. warunku, gdyż jego
realizacja służyć będzie wyłącznie celom statutowym
przedszkola. Zgodnie z deklaracją dyrektora przedszkola
teren nie będzie udostępniony ogółowi mieszkańców.

Budowa wybiegu dla
psów na rogu ulic
Kozackiej i Wielki Rów.

Na rogu ul. Kozackiej i ul.
Wielki Rów. Obok parkingu
przy pasażu handlowym
Viki (Piotr i Paweł) na ul.
Legionów 216F.

Wybieg dla psów przy zbiegu ul.
Kozackiej i ul. Wielki Rów.

Zakres projektu niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przewidującym dla tego
terenu funkcję drogową. Mpzp wskazuje na możliwość
ewentualnego, tymczasowego umiejscowienia na działce
zatok autobusowych lub zieleni ulicznej. Uniemożliwia to
wydanie zezwolenia na wykonanie wnioskowanych prac
inwestycyjnych.

CH0077
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CH0084

Rewitalizacja terenu
Osiedle Tysiąclecia przy
Zagospodarowanie terenu, nasadzenia
przy Trasie Średnicowej. skrzyżowaniu Trasy
zieleni.
Średnicowej Północnej z ul.
Legionów po południowej
stronie budynków przy ul.
Popiela nr 9 i nr 11.

Z uwagi na rozbieżne głosy mieszkańców dotyczące
sposobu zagospodarowania terenu projekt nie może być
poddany pod głosowanie. W roku 2015, ze środków
budżetu miasta na osiedlu realizowana jest budowa 10
miejsc parkingowych. Dalszy sposób zagospodarowania
wymaga przeprowadzenia lokalnych konsultacji.

CH0085

Budowa nowego placu
zabaw w miejsce
istniejącego
(zdewastowanego).

Place zabaw z
piaskownicami położone
przy zespole boisk przy
ulicach: Harcerska,
Kaliskiego, Mohna nr
173/27.

Przebudowa istniejącego placu zabaw,
podzielonego na dwie części dla dzieci
starszych i dla dzieci młodszych.
Instalacja nowych urządzeń do zabawy i
ławek oraz wykonanie bezpiecznej
nawierzchni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik zarządzająca
wskazanym terenem wycofała zgodę na realizację
wnioskowanego projektu.

CZ0018

W trosce o
bezpieczeństwo,
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy
ZS nr 34.

Bezpośrednie otoczenie ZS
nr 34 przy ul. Włocławskiej
237/239.

Budowa stacji monitorowania hałasu i
ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

GB0036

Miejsca do grillowania
na świeżym powietrzu.

Południowo-wschodni
kraniec działki nr 132/5.

Instalacja 4 stołów piknikowych z
zadaszeniem, 4 ławek, miejsca na
ognisko, 2 miejsc do grillowania oraz
utworzenie placu zabaw dla dzieci
(równoważnia łańcuchowa, huśtawka
podwójna, 2 bujaki na sprężynie,
zjeżdżalnia z domkiem, jedna bramka do
piłki nożnej).

Zakres projektu niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przewidującym dla tego
terenu funkcję drogową. Mpzp nie wskazuje na inny,
tymczasowy sposób zagospodarowania działki, co
uniemożliwia wydanie zezwolenia na wykonanie
wnioskowanych prac inwestycyjnych.

JM0079

Montaż budek lęgowych Park Glazja przy ul.
dla jerzyków na osiedlu Antczaka, Stadion przy ul.

Montaż trzech budek lęgowych dla
jerzyków wraz z wabikami.

W 2015 r. zostanie postawiona wieża dla jerzyków przy ul.
Wojska Polskiego. Zadanie wpisane do budżetu miasta na
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Mokre i Jakubskie.

Świętopełka, ul. Wojska
Polskiego przy Europejskim
Placu Zabaw.

2015 r. Z uwagi na to, że wieże nie są naturalnym miejscem
osiedlania się ptaków, decyzja o montażu kolejnych wież
musi być poprzedzona obserwacją przyrodniczą.
Obserwacja wskaże czy jerzyki osiedlają się w budkach, a w
związku z tym, czy budowanie wież jest działaniem
racjonalnym.

JM0083

Modernizacja strefy
zabaw na terenie
Przedszkola Miejskiego
nr 3.

Teren przedszkola
Miejskiego nr 3, ul.
Skłodowskiej-Curie 43/45.

JM0084

Wymiana ogrodzenia
Zespół Szkół nr 7 w Toruniu. Wymiana ogrodzenia, przycięcie lub
wokół zespołu Szkół nr 7
wycięcie topoli i wykonanie nowych
w Toruniu.
nasadzeń.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

JM0088

Zielone płoty i parkingi
dla uczniów i
mieszkańców.
Stworzenie
zabluszczonego
ogrodzenia i otwartego
zielonego parkingu na
zapleczu VII LO.

ul. Batorego 39b, Toruń.
Zachodnia część działki od
elewacji budynku do
ogrodzenia i garaży wraz ze
śmietnikiem.

Rewitalizacja terenu przy VII LO:
wymiana płotu pomiędzy VII LO a SM
Kopernik, budowa zielonego parkingu
wzdłuż ogrodzenia, nasadzenia
winobluszczu i bluszczu, nasadzenia
zieleni na trawniku, remont śmietnika i
obsadzenie go winobluszczem,
postawienie znaku informacyjnego na
parkingu.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

K0043

W trosce o
bezpieczeństwo,
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i

Bezpośrednie otoczenie SP
nr 27 przy ul. Turystycznej
19.

Budowa stacji monitorowania hałasu i
ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu

Remont boiska poprzez wymianę
nawierzchni na tartanową, doposażenie
placu zabaw – zakup ławek, huśtawek,
karuzeli i innych zabawek.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym przedszkola. Zgodnie z
deklaracją dyrektora przedszkola teren nie będzie
udostępniony ogółowi mieszkańców.
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ruchu drogowego przy
SP nr 27.

ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

O0242

Technologia na językach Zespół Szkół nr 5 w
- nowoczesna pracownia Toruniu, ul. Wyszyńskiego
do nauki języków obcych 1/5.
dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Utworzenie nowoczesnej pracowni do
nauki języków obcych w Zespole Szkół nr
5. Wyposażenie w nową wykładzinę
podłogową, meble z łączami LAN,
laptopy, zestawy słuchawek z
mikrofonem, stanowisko dla nauczyciela
z laptopem lub komputerem
stacjonarnym wyposażonym w
oprogramowanie „Scholar”, dotykowa
tablica multimedialna z projektorem
krótkoogniskowym.

O0272

Budowa kojców dla
dużych psów.

Schronisko dla Bezdomnych Budowa 24 kojców z wybiegami dla 48
Zwierząt, ul.
dużych psów.
Przybyszewskiego 3.

Zakres projektu niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące zapisy w
mpzp pozwalają na dokonywanie remontów i modernizacji
w granicach istniejącej zabudowy, bez możliwości
powiększania kubatury. Realizacja zadania wymaga
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a ze względu na
zapisy mpzp, decyzja taka nie może być wydana.

O0276

Miasto wolne od hałasu i
zakorkowanych dróg poprawa zdrowia i
komfortu życia
mieszkańców Torunia
poprzez gromadzenie i
udostępnianie danych o
warunkach
środowiskowych i ruchu

Trzynaście stacji
gromadzących dane o
ruchu drogowym i
warunkach
środowiskowych,
zlokalizowanych przy
głównych ciągach
komunikacyjnych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami

Budowa stacji monitorujących hałas i
ruch drogowy przy głównych arteriach
miasta. Rejestracja dźwięku i obrazu oraz
zjawisk atmosferycznych.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.
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drogowym.

hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

O0287

Zadaszenie boiska ze
Orlik przy Szkole
sztuczną trawą typu orlik Podstawowej nr 35 przy ul.
przy ul. Krynickiej 8.
Krynickiej 8.

Budowa zadaszenia w formie hali z
konstrukcji stalowej, przykrytej
membraną i pompowanym dachem.

Budowa Orlika została sfinansowana przy udziale środków
UE. Ponadto boisko wybudowane zostało zgodnie z
wymogami rządowego programu „Orlik-2012” szczegółowo
określającego zakres i funkcje boisk. Wszystkie
wybudowane boiska w ramach ww. programu posiadają
wymóg tzw. 5-letniej trwałości projektu, co oznacza zakaz
dokonywania zmian w wybudowanej kubaturze w okresie 5
lat po oddaniu do użytkowania.

O0289

Zdrowe miasto - solary
na szpitalu.

Specjalistyczny Szpital
Miejski im. M. Kopernika w
Toruniu (ul. Batorego
17/19).

Zakup i zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej lub/i solarnej za kwotę 1
000 000-1 500 000 do wytworzenia
energii elektrycznej i ciepłej wody
użytkowej.

Projekt dotyczy modernizacji budynku należącego do
miejskiej jednostki. Fundusze na poprawę infrastruktury
Szpitala planowane są corocznie w budżecie miasta, a
zakres rzeczowy i priorytety ustalane z dyrekcją oraz
poprzedzane analizą efektywności. Realizacja projektu
może ewentualnie wpłynąć na poprawę efektywności
funkcjonowania Szpitala, ale nie ma bezpośredniego
przełożenia na jakość świadczonych usług i komfort
mieszkańców. Wniosek nie wpisuje się zatem w ideę
budżetu partycypacyjnego.

O0294

Promocja wolontariatu.

Toruń.

Promowanie wolontariatu poprzez np.
wprowadzenie zniżek dla aktywnych
wolontariuszy typu: 15 % tańszy bilet
miesięczny na komunikację miejską,
zniżka do kina czy CSW.

Wniosek nie zawiera propozycji konkretnych działań do
realizacji w ramach projektu. Wniosek do budżetu
partycypacyjnego nie może być przedstawieniem jedynie
ogólnej idei. Obowiązkiem wnioskodawcy jest
zaproponowanie działań do wykonania w ramach projektu
dla osiągnięcia konkretnego celu. Z uwagi na brak wskazań
co do zestawu działań, które należy wykonać, nie ma
możliwości oszacowania kosztów przedsięwzięcia.

O0295

Duży BALON dla
młodych piłkarzy.

ul. Armii Ludowej 47/61.

Balon pneumatyczny okrywający boisko
sportowe, ul. Armii Ludowej 47/61.

Zakres projektu niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem
wysokość zabudowy na wskazanym terenie nie może
przekroczyć 9 metrów. Uniemożliwia to wydanie
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zezwolenia na wykonanie wnioskowanych prac
inwestycyjnych.
O0296

Trybuna widowiskowa
Zespół Szkół nr 10 (pl. św.
przy Orliku Zespołu Szkół Katarzyny 9) - teren przy
nr 10.
skarpie ziemnej przed halą
sportową, przy kompleksie
boisk sportowych.

Ustawienie trybuny widowiskowej na
200 miejsc przy kompleksie sportoworekreacyjnym Orlik.

Budowa Orlika została sfinansowana przy udziale środków
UE. Ponadto boisko wybudowane zostało zgodnie z
wymogami rządowego programu „Orlik-2012” szczegółowo
określającego zakres i funkcje boisk. Wszystkie
wybudowane boiska w ramach ww. programu posiadają
wymóg tzw. 5-letniej trwałości projektu, co oznacza zakaz
dokonywania zmian w wybudowanej kubaturze w okresie 5
lat po oddaniu do użytkowania.

O0298

Ścieżka na skarpie Wisły Toruń - skarpa Wisły,
łącząca osiedla Na
granica osiedli Na Skarpie
Skarpie oraz Kaszczorek. oraz Kaszczorek.

Utwardzenie kostką brukową 180 m
ścieżki, wykonanie schodów oraz zjazdu
dla wózków i rowerów, postawienie
betonowych koszy na śmieci.

W związku z dużą różnicą poziomu i stopnia nachylenia
skarpy realizacja zadania wymaga zastosowania
zaawansowanych technologicznie rozwiązań
poprzedzonych badaniami geologicznymi. Na podstawie
realizowanych podobnych inwestycji wiadomo, że koszt
przedsięwzięcia przekroczy 1.980 tys. zł, tj. dostępną kwotę
w puli ogólnomiejskiej.

O0303

Adaptacja
pomieszczenia po byłej
kotłowni na miejsce do
ćwiczeń sportowych i
rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 23,
ul. Osikowa 11.

Przebudowa i przystosowanie
pomieszczeń, remont zaplecza
socjalnego na salę do uprawiania sztuk
walki, cross-treningu, gimnastyki
korekcyjnej. Wyposażenie w sprzęt
sportowy: drabinki, wieszaki, lustra, haki,
specjalistyczny sprzęt do sportów walki
oraz do ćwiczeń rekreacyjnych.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

P0048

W trosce o
bezpieczeństwo,
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy
ZS nr 15.

Bezpośrednie otoczenie ZS
nr 15 przy ul.
Paderewskiego 5/11.

Budowa stacji monitorowania hałasu i
ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
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Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.
R0056

W trosce o
bezpieczeństwo,
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy
ZS nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi w
Toruniu im. Wandy
Szuman.

Bezpośrednie otoczenie ZS Budowa stacji monitorowania hałasu i
nr 16 przy ul. Dziewulskiego ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.
2.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

R0064

Szkoła dziecięcych
marzeń.

Zespół Szkół nr 31,
ul. Dziewulskiego 41b.

Zakup mebli, pomocy dydaktycznych
(laptopy, programy multimedialne,
edukacyjne) do 8 sal dla dzieci klas 0-III.
Wyposażenie sali „Radosna szkoła” w:
basen z piłkami, huśtawki, rowerki,
hulajnogi.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

R0065

Laboratorium językowe.

Zespół Szkół nr 8, ul.
Łyskowskiego 28.

Remont i wyposażenie sali (meble,
system elektroniczny, stanowiska
uczniów i nauczyciela) na laboratorium
językowe. 16 stanowisk wyposażonych w
zestawy pozwalające na indywidualny
kontakt uczestnika kursu z prowadzącym
lekcję i swobodne ćwiczenie wymowy
bez zakłócania pracy innym uczestnikom.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

R0066

Miejsce pamięci
poświęcone Józefowi
Wesołowskiemu zasłużonemu

Teren zielony zlokalizowany
przy głównej bramie
wjazdowej na teren
Zespołu Szkół nr 8.

Mały postument z popiersiem dyr. J.
Wesołowskiego z tablicą pamiątkową (z
informacjami o zasługach i zarysem
życiorysu). Otoczenie postumentu

Zadanie niemożliwe do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego. Decyzja o budowie
pomnika/postumentu wymaga podjęcia odrębnej uchwały
przez Radę Miasta Torunia. W związku z tym wniosek o
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dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 8 w
Toruniu.
Teren spółdzielczy
pomiędzy placem zabaw
"Wesoły strumyk" a
parkingiem przy budynku
ul. Kasztanowa 31.

wyłożone kamieniem ozdobnym.
Montaż 2 ławek z drewnianymi
siedziskami. Nasadzenie klombów z
ozdobną zielenią.

posadowienie pomnika musi być złożony w trybie
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Budowa siłowni zewnętrznej przy placu
zabaw „Wesoły Strumyk”.

Finansowanie budowy siłowni we wskazanej lokalizacji jest
nieracjonalne, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie
zostaną wybudowane 2 siłownie ze środków budżetu
miasta na 2015 rok (przy ul. Buszczyńskich i ul.
Donimirskiego).

R0067

Budowa siłowni
zewnętrznej.

SK0048

Integracja terenów
Zespół Szkół nr 5 w Toruniu,
zewnętrznych Zespołu
ul. Wyszyńskiego 1/5.
Szkół nr 5 z otaczającymi
terenami osiedla.

Wymiana nawierzchni drogi
wewnętrznej, rozbudowa miejsc
parkingowych, wyrównanie nawierzchni
dojazdu do windy dla osób
niepełnosprawnych, wyrównanie
nawierzchni chodników przy drodze
dojazdowej.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

SK0053

Obiekt sportowoOsiedle Skarpa
rekreacyjny - kort do gry Nieruchomość "Anna",
w tenisa.
lokalizacja: ul.
Kusocińskiego 6, ul.
Malinowskiego 5, ul.
Malinowskiego 7.

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
18,27 m x 36,57 m, położenie kostki
polbruk na obszarze wokół boiska,
postawienie 2-3 rzędów siedzeń z PCV w
formie trybun, ogrodzenie panelowe,
oświetlenie lampami typu LED wraz z
wymianą 8 słupów, 2 furtki w
ogrodzeniu, słupki oraz siatki do tenisa.

Budowa kortu tenisowego w okręgu Skarpa byłaby
nieracjonalnym wydatkiem, ponieważ w tej części miasta
funkcjonuje 14 kortów tenisowych (obiekty prywatne, jak i
miejskie). Ponadto koszt realizacji zadania oszacowano na
430 tys. zł, co przekracza dostępną pulę środków dla os.
Skarpa.

SM0058

Budowa siłowni
zewnętrznej.

ul. PCK, dz. 472/2 obr 3., od Siłownia zewnętrzna ul. PCK, od strony
strony zachodniej Szkoły
zachodniej SP nr 24.
Podstawowej nr 24 przy ul.
Ogrodowej.

Projekt zaplanowany był do realizacji w budżecie miasta na
rok 2015. Z uwagi na rozbieżne głosy mieszkańców
dotyczące sposobu zagospodarowania terenu nie doszło do
realizacji inwestycji. Z tych względów projekt nie może być
poddany pod głosowanie. Sposób zagospodarowania
terenu wymaga przeprowadzenia lokalnych konsultacji.

ST0038

Budowa wieży lęgowej
dla ptaków jerzyków w
Parku Tysiąclecia na

Stawki - Park Tysiąclecia.

W 2015 r. zostanie postawiona wieża dla jerzyków przy ul.
Prufferów. Zadanie wpisane do budżetu miasta na 2015 r. Z
uwagi na to, że wieże nie są naturalnym miejscem

Budowa wieży lęgowej dla jerzyków.
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Stawkach.

ST0043

osiedlania się ptaków, decyzja o montażu kolejnych wież
musi być poprzedzona obserwacją przyrodniczą.
Obserwacja wskaże czy jerzyki osiedlają się w budkach, a w
związku z tym, czy budowanie wież jest działaniem
racjonalnym.

W trosce o
bezpieczeństwo,
zdrowie i edukację monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy
ZS nr 14

bezpośrednie otoczenie ZS
nr 14 przy ul. gen. Józefa
Hallera 79

Budowa stacji monitorowania hałasu i
ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy
akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

Zaparkuj bezpiecznie i
zasmakuj kultury.

Teren pomiędzy
ogrodzeniem PM nr 12 od
strony południowej a ul.
Hallera, obok pawilonu
usługowo-handlowego, w
którym mieście się m.in.
Twórcza Chata

Budowa parkingu przy PM nr 12.
Zagospodarowanie zieleni, postawienie
tablic do ekspozycji fotografii, plakatów
itp.

Projekt odrzucony ze względu na inne plany miasta
dotyczące przeznaczenia wskazanego terenu. W roku 2015
wybudowano na tym terenie miejsca parkingowe, które w
przypadku realizacji wnioskowanego projektu musiałyby
ulec likwidacji (konieczność zlokalizowania na ich miejscu
drogi dojazdowej).

ST0047

Bezpieczny i czysty plac
zabaw dla wszystkich.

Plac zabaw dla dzieci
usytuowany przy Zespole
Szkół nr 14 w Toruniu, ul.
Hallera.

Powiększenie istniejącego placu zabaw
przy Zespole Szkół nr 14 poprzez
instalację nowych urządzeń do zabawy i
ławek oraz wykonanie bezpiecznej
nawierzchni.

Na terenie szkoły realizowana jest aktualnie inwestycja
polegająca na budowie dodatkowego pawilonu
dydaktycznego i łącznika z istniejącym budynkiem. Termin
zakończenia inwestycji planowany na rok 2016. Ewentualna
decyzja o realizacji na terenie szkoły kolejnych działań
inwestycyjnych może zostać podjęta po zakończeniu
prowadzonych prac.

W0044

W trosce o
Bezpośrednie otoczenie ZS
bezpieczeństwo,
nr 9 przy ul. Rzepakowej
zdrowie i edukację dzieci 7/9.

Budowa stacji monitorowania hałasu i
ruchu drogowego w otoczeniu szkoły.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska miasto jest
zobowiązane do cyklicznego przeprowadzania badań
akustycznych na terenie całego miasta, sporządzania mapy

ST0044
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- monitorowanie hałasu i
ruchu drogowego przy
ZS nr 9

akustycznej i na tej podstawie przygotowania programu
ochrony przed hałasem. Aktualnie obowiązującym w
mieście dokumentem jest mapa akustyczna sporządzona w
r. 2012 i przyjęty na tej podstawie, uchwałą Rady Miasta
Torunia nr 536/2013, Program ochrony przed hałasem.
Aktualizacja mapy akustycznej poprzedzona pomiarami
hałasu zaplanowana jest na rok 2016, a w 2017 r. planuje
się aktualizację Programu.

W0049

Zagospodarowanie
Przedszkole Miejskie nr 8,
terenów Przedszkola
ul. Chabrowa .
Miejskiego nr 8 w
Toruniu II etap projektu.

Wymiana: nawierzchni drogi
wewnętrznej, miejsc postojowych,
chodników, bramy wejściowej i bramki
na placu zabaw, oświetlenia na
energooszczędne. Rozbudowa
monitoringu i rekultywacja zieleni.

Zgodnie z ideą budżetu partycypacyjnego, zadania
realizowane ze środków osiedli i puli ogólnomiejskiej winny
służyć ogółowi mieszkańców osiedla lub miasta. Projekt nie
spełnia ww. warunku, gdyż jego realizacja służyć będzie
wyłącznie celom statutowym szkoły. Remonty i inwestycje
w jednostkach miejskich realizowane są ze środków
budżetu miasta.

W0052

Klub Osiedlowy
PRALNIA.

Adaptacja pralni na klub osiedlowy dla
dzieci i młodzieży. Projekt zakłada
remont klubu i wyposażenie w
świetlicowe sprzęty (stół do ping ponga,
piłkarzyki, gry planszowe, bilard, itp.)

Z uwagi na znaczną degradację budynku, obiekt
przeznaczony jest do wyburzenia. Teren przeznaczony
zostanie pod miejskie inwestycje, rozważony zostanie
wariant budowy budynku mieszkalnego z pomieszczeniem
pod świetlicę środowiskową dla mieszkańców.

ul. Rolnicza.

/-/
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