
Budżet partycypacyjny Torunia 2015 

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE 
Stawki  

 

Numer 
ID 

Tytuł Lokalizacja Krótki opis 
Koszt 

zaakceptowany 

Stawki (9 projektów) 

ST0013 Niszczony cmentarz - 
uszanujmy pamięć 
zmarłych. 

Ul. Rubinowa, Stawki, osiedle 
Piaski. 

Uporządkowanie oraz zakończenie dewastacji 
nieczynnego cmentarza. Uporządkowanie 
terenu i zieleni, ustawienie tablicy 
pamiątkowej. 

6 000,00 

ST0016 Skwer przy skrzyżowaniu 
ul. Strzałowej / 
Artyleryjskiej. 

Skwer przy skrzyżowaniu ul. 
Strzałowa / Artyleryjska. 

Zagospodarowanie skweru jako miejsca 
odpoczynku dla mieszkańców osiedla według 
opracowanego projektu. 

130 000,00 

ST0017 Utworzenie miniparku wraz 
z placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną.  

Teren zieleni w okolicy bloków 
wielorodzinnych przy ul. 
Włocławskiej 31E, F, G oraz 
Zimowej 21 i 21A - działka nr 438 
będąca własnością Gminy Miasta 
Toruń bez wieczystego 
użytkowania. Proponuję 

Przystosowanie terenu dla celów 
rekreacyjnych mieszkańców okolicznych 
budynków. W ramach projektu zostaną 
usunięte chore i uschnięte drzewa, 
zbudowane alejki, ławki, mały ogrodzony plac 
zabaw (piaskownica, huśtawki, domek dla 
dzieci), mała siłownia zewnętrzna dla 

100 000,00 



realizację projektu na obszarze 
ok. 1/3 jej powierzchni - w części 
południowo-wschodniej. 

dorosłych (2-3 urządzenia), kosze na śmieci, 
2-3 latarnie wzdłuż alejki i na placu zabaw; 
założony trawnik, zamontowane tablice 
edukacyjne dot. gatunków drzew, ptaków itp. 

ST0018 Modernizacja placów 
zabaw i urządzenie 
stanowisk terenowej 
rekreacji czynnej na OM 
"Okólna".  

Osiedle Mieszkaniowe "Okólna". Demontaż przestarzałych urządzeń, montaż 
ławek i nowych urządzeń na trzech placach 
zabaw: 1) plac zabaw ul. Okólna 142 B-C, 2) 
plac zabaw ul. Okólna 136-136 A, 3) plac 
zabaw ul. Włocławska 3. W ramach projektu 
na boisku sportowym przy ul. Włocławskiej 7 
B-D zostanie zdemontowana zniszczona 
karuzela i zamontowane urządzenia rekreacji 
czynnej wraz z ławkami. Realizacja możliwa 
pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 
terenu. 

80 000,00 

ST0020 Kompleksowy remont 
toalet w dwóch budynkach 
Zespołu Szkół nr 14. 

Budynek główny szkoły i pawilon 
Zespołu Szkół nr 14, ul. Hallera 
79. 

Remont 7 toalet (5 w budynku głównym 
szkoły oraz 2 w pawilonie. Wymiana urządzeń 
sanitarnych, armatury łazienkowej, glazury. W 
przypadku niektórych toalet konieczna jest 
przebudowa instalacji kanalizacyjnej, 
wodociągowej i grzewczej, a także 
przestawienie drzwi wejściowych i montaż 
mechanicznych wentylatorów łazienkowych. 

140 000,00 

ST0021 Komputeryzacja szkoły w 
celu wprowadzenia 
dziennika elektronicznego.  

Zespół Szkół nr 14. Zakup 30 laptopów z oprogramowaniem 
systemu Windows 8 i pakietem Microsoft 
Office 2013 Porefessional w celu 

76 500,00 



całościowego skomputeryzowania szkoły i 
wprowadzenia dziennika elektronicznego. 

ST0023 Budowa odcinka ulicy wraz 
z miejscami parkingowymi. 

Osiedle Stawki, ul. Nenufarów. Budowa odcinka ul. Nenufarów wraz z 
kilkoma miejscami postojowymi (od ronda 
przy ul. Szuwarów, długość odcinka ok. 100 
m). 

212 000,00 

ST0024 Wykonanie nowego 
chodnika przy budynkach 
ul. Idzikowskiego 6, 4, 2. 

Stawki, ul. Idzikowskiego 6, 4, 2. Wykonanie chodnika w technologii polbruku. 48 000,00 

ST0025 Wykonanie nowych miejsc 
parkingowych, oświetlenie 
pieszojezdni przy 
budynkach ul. Armii 
Ludowej 4, 6, 8. 

Stawki, ul. Armii Ludowej 4, 6, 8. Wykonanie 26 miejsc parkingowych (w 
technologii polbruku lub utwardzane frezami 
z asfaltu) oraz montaż 6 lamp 
oświetleniowych. 

170 000,00 

 
 
Głosowanie odbędzie się w dniach 21-30 czerwca 2014 r. 
 
/-/ 


