Lista PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH na 2016 r.
Nr ID

Tytuł projektu, zakres i lokalizacja

Koszt

O0029

Umiemy Ratować - Uczymy Ratować - przeszkolenie mieszkańców Torunia na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz na kursach kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

50 000

O0045

Budowa dojazdu i parkingu przy cmentarzu na ul. Owsianej wraz z remontem końcowego odcinka tej ulicy (od ul. Czeremchowej do ul. Ugory).

663 000

O0054

Rewitalizacja alei łączącej ul. Kosynierów Kościuszkowskich z ul. Feliksa Stamma 6 wzdłuż północnego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 32
im. Armii Krajowej - wymiana nawierzchni alei na kostkę polbruk, ustawienie ławek i koszy na śmieci.

250 000

O0087

Sport to zdrowie dla każdego - mieszkańca Mokrego - modernizacja boiska sportowego poprzez wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnej, wybudowanie skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą (Zespół Szkół nr 7, ul. Bażyńskich 30/36).

700 000

O0235

Budowa i modernizacja oświetlenia w Parku Tysiąclecia na Stawkach - montaż nowego oświetlenia z lampami LED oraz wymiana ok. 30 lamp
na nowe z żarówkami typu LED.

150 000

O0240

Sterylizacja 150 toruńskich kotów wolno żyjących w Toruniu.

25 200

O0246

Zgłoś to! Stworzenie portalu internetowego do zgłaszania problemów w przestrzeni publicznej w Twoim najbliższym otoczeniu.

15 000

O0248

Dość dzikich reklam - tablice ogłoszeniowe na przystankach MZK - tablice dostępne dla wszystkich mieszkańców. Usuwanie ogłoszeń następować
będzie raz w miesiącu, w stałych i powszechnie znanych terminach.

10 000

O0253

Warsztaty przyrodnicze „Woda, ogień, ziemia, powietrze – przedszkolak eksperymentuje z żywiołem” dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane bezpośrednio w siedzibie ośrodków przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia - warsztaty
z eksperymentami z fizyki, geografii, chemii, astronomii i biologii.

120 000

O0270

Letnie boisko do sportów hokejowych - przebudowa sezonowego lodowiska zimowego w miejskim kompleksie sportowym
przy ul. Przy Skarpie 4, pomiędzy Orlikiem a kortami tenisowymi. Wykonanie nawierzchni betonowej oraz zakup bramki w celu stworzenia
boiska do unihokeja/hokeja na rolkach.

500 000

O0274

„Trzynastka" się zmienia dla Was - etap II - modernizacja wielofunkcyjnego boiska do minigier zespołowych (koszykówka, piłka ręczna), wykonanie
bieżni do sprintów, skoczni w dal, miniskateparku, toru rolkowo-rowerowego, siłowni zewnętrznej, monitoringu, oświetlenia i ogrodzenia (Szkoła
Podstawowa nr 13, ul. Krasińskiego 45/47).

700 000

O0275

Zmieniamy osiedle studenckie CENTRUM! - wykonanie pieszojezdni i placu rekreacyjnego. Montaż ławek, 4 grilli, oświetlenia typu LED
oraz posadzenie drzew (skwer przy ul. Słowackiego między akademikami UMK).

441 000

O0277

Kaszownik - przyjazne miejsce wypoczynku mieszkańców w centrum miasta - rewitalizacja terenu wokół stawu Kaszownik poprzez: oczyszczenie
zbiornika i terenu wokół, ustawienie ławek i stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zagospodarowanie terenu zielenią, utworzenie zejścia
do wody oraz pomostu, montaż monitoringu i oświetlenia.

O0279

Owoc pomarańczy gwarancją zdrowia twego - budowa pieszojezdni i systemu odprowadzającego wodę deszczową na ul. Pomarańczy. Montaż
progów zwalniających.

400 000

O0280

Budowa dojazdu do cmentarza wraz z parkingiem - ul. Perłowa.

900 000

O0281

LuxFest 2016 w Toruniu - edycja Specjalna Mikołajkowa vol. 2 - festiwal z: koncertami zespołów m.in. Arka Noego, Luxtorpeda, 52 Dębiec, Grubson, Myslowitz, warsztatami artystycznymi dla najmłodszych, warsztatami radiowymi, kącikiem zabaw (Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki,
Wały gen. Sikorskiego 8).

300 000

O0282

Szlakiem murali patriotycznych - 8 wielkoformatowych murali o tematyce patriotycznej i historycznej związanej z lokalnymi bohaterami i ważnymi
wydarzeniami historycznymi na blokach przy ulicach: Fałata 54-58, Gagarina 60-74, Fałata 68-72, Gałczyńskiego 48, Prejsa 2, Suleckiego 4,
Witosa 2, Mickiewicza 148 i 150.

182 000

O0284

Bez progów i barier - dostosowanie UMK dla osób niewidomych - umieszczenie na terenie Biblioteki Głównej UMK (ul. Gagarina 13) dotykowego
planu przystosowanego dla osób z dysfunkcją wzroku oraz wyposażenie w funkcję udźwiękawiającą przestrzeń, wypukłe mapy oraz tabliczki
informacyjne zapisane w systemie Braille'a. Utworzenie 2 stanowisk dla osób z dysfunkcją wzroku.

54 500

O0285

Młodzieżowa Akademia Orlika - roczny proces szkolenia piłkarskiego ok. 100 dzieci.

70 000

O0286

Amerykańskie wakacje - cykl zajęć z futbolu amerykańskiego dla młodzieży do lat 17 - organizacja cyklu zajęć z futbolu amerykańskiego
dla młodzieży do 17. roku życia (4 wydarzenia w okresie wakacyjnym).

40 000

O0288

Przystosowanie boiska do gry w rugby/piłki nożnej wraz z otoczeniem dla mieszkańców - montaż bramek do gry w rugby oraz wymiana bramek
do piłki nożnej na ruchome. Przystosowanie wymiarów boiska do gry w obie dyscypliny. Wykonanie 2 przebieralni wolno stojących w formie wiat.
Montaż 10 ławek z bali, oświetlenia i monitoringu (park na Bydgoskim Przedmieściu, boisko przy Martówce).

75 000

O0290

Plac zabaw na Barbarce - stworzenie edukacyjnego placu zabaw utrzymanego w charakterze leśnym. Odnowienie istniejących urządzeń i wymiana
uszkodzonych elementów drewnianych. Wymiana obudowy piaskownicy (Osada Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13).

65 000

O0291

Teren rekreacyjny przy ul. Olimpijskiej - montaż 2 stacjonarnych grilli oraz 2 stołów do ping-ponga. Budowa boiska do siatkówki plażowej
i miniplacu zabaw (ul. Olimpijska w okolicy ronda przy ul. Barwnej i Chrzanowskiego).

65 000

O0292

Toruński Festiwal Fajerwerków - szansą ożywienia zespołu staromiejskiego (Bulwar Filadelfijski) - kilkuminutowe pokazy pirotechniczne
zorganizowane w formie konkursu.

200 000

O0297

Remont i doposażenie pomieszczeń do rehabilitacji i świetlicy dla chorych w Hospicjum Światło - remont pomieszczeń i zaadaptowanie
na świetlicę i salę rehabilitacji, a także doposażenie w stoły rehabilitacyjne i meble (ul. Grunwaldzka 64).

40 000

O0299

Od komputera pod skrzydła trenera. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - wykonanie boiska do gry w piłkę
nożną ze sztuczną nawierzchnią, bramkami i oświetleniem (ul. Legionów 210).

355 000

O0300

Rewitalizacja osiedla Stary Kaszownik - remont nawierzchni ulic i chodników, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, ustawienie ławek,
śmietników, elementów placu zabaw, rewitalizacja terenów zieleni, remont boksów śmietnikowych (osiedle w rejonie ulic: Przy Rynku Wełnianym,
Przy Kaszowniku, Jagiellońska, Grudziądzka).

630 000

O0301

Place z urządzeniami sportowymi dla każdego, od juniora do seniora, z komputerem i trenerem - 7 placów z urządzeniami sportowymi typu New
Age Fit przystosowanymi dla każdej grupy wiekowej. Plac z urządzeniami sportowymi z bezpieczną nawierzchnią wyposażony w kiosk multimedialny z aplikacją i cotygodniowymi treningami z instruktorem na stałe (place w 7 okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie,
Wrzosy, Rubinkowo).

980 000

O0302

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy Szosie Chełmińskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Zbożowej - montaż znaków D6
(aktywnych, oświetlonych np. diodami LED) oraz instalacja dodatkowego oświetlenia.

200 000
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GŁOSOWANIE

od 20 do 29 czerwca 2015
Szczegóły na: www.torun.pl/bp
tel. 56 611 86 73
mail: budzetparty@um.torun.pl

Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
Miasto Toruń

zagłosować?
JAK
Zagłosuj przez Internet albo wypełnij kartę do głosowania
i dostarcz do Urzędu Miasta Torunia
Karty dostępne w punktach głosowania i na www.torun.pl/bp

29

Szanowni Państwo!
Torunianie już po raz trzeci zdecydują, na co przeznaczyć część finansów miasta w ramach budżetu partycypacyjnego. Efektem dwóch poprzednich edycji jest
realizacja 96 pomysłów o łącznej wartości ponad
13 mln zł. Teraz wybierzemy kolejne projekty, które
znajdą się w budżecie miasta na 2016 rok. Zachęcam
Państwa do aktywności i do wskazania w głosowaniu propozycji, które najlepiej spełnią oczekiwania
mieszkańców.
Prezydent Miasta Torunia

MASZ CZAS
do 29 czerwca

Wejdź na stronę

www.budzet.torun.pl
System poprowadzi Cię
w głosowaniu.

Możesz

przysłać kartę pocztą

na adres:
Urząd Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Możesz przynieść kartę i wrzucić do urn, które będą:
• w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia
– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

• w Wydziale Ewidencji i Rejestracji,
Wydziale Spraw Administracyjnych,
Książnicy Kopernikańskiej na ul. Okólnej

osoba
PAMIĘTAJ! Jedna
ć maksymalnie
wa
so
gło
może za
skie.
i 3 projekty ogólnomiej
na 3 projekty lokalne
dostarczyć
Każdy może wypełnić i
sowania.
tylko jedną kartę do gło

Zadzwoń: 56 611 86 73

Zajrzyj na: www.torun.pl/bp

– od poniedziałku do piątku w godzinach pracy

• na Błoniach Nadwiślańskich - podczas Święta Miasta
27 czerwca (sobota) od 15: 00 do 20: 00

chcesz WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Napisz e-mail na: budzetparty@um.torun.pl

Wybrane przykłady zadań zrealizowanych w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego:

Boisko przy Gimnazjum nr 3

„Kulturalny Skwer” przy Domu Muz

Mural na Skarpie

Wybieg dla psów przy ul. Waryńskiego

Plac zabaw „Kolorowe Podwórko”

