Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Bielawy-Grębocin, pula: 357.495 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. GB0045 Odpoczynek w parku
lokalizacja: Park znajdujący się pomiędzy ulicami: Szczecińską, Krynicką,
koszalińską, działka 292/7

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

80 000,00

1099

TAK

180 000,00

1062

TAK

87 495,00

1021

TAK

140 000,00

415

NIE
Wyczerpana
pula
środków

160 000,00

272

NIE
Wyczerpana
pula
środków

10 000,00

237

TAK

Wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej z krawężnikami
chodnikowymi, zamontowanie ławek parkowych z oparciami, koszy na śmieci,
lamp parkowych, kompletów kamiennych (betonowych stołów i ławek do gry
w szachy), koszy na psie odchody (teren pomiędzy ulicami: Szczecińską,
Krynicką, Koszalińską).
2. GB0043 Alejki na Wymarzonej
lokalizacja: Cmentarz przy ul. Wymarzonej, działka nr 248/8
Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Wymarzonej, utwardzonych kostkami
betonowymi, na podbudowie z krawężnikami.
3. GB0044 Bezpieczna Szczecińska
lokalizacja: Szczecińska - pomiędzy Rzeszowską i Ostrołęcką (na wprost
wejścia do kaplicy) oraz skrzyżowanie ulic Szczecińska - Krynicka
Zamontowanie i włączenie do miejskiego systemu monitoringu dwóch kamer
obrotowych (w okolicy kościoła - ul. Szczecińska i skrzyżowanie ulic
Szczecińska - Krynicka).
4. GB0042 Czas na "dobrą zmianę" - rewitalizacja parku przy ul. Szczecińskiej
lokalizacja: Park u zbiegu ulic Szczecińska-Krynicka-Koszalińska
Budowa placu zabaw, niskiego ogrodzenia i oświetlenia, u zbiegu ulic
Szczecińska-Krynicka-Koszalińska.
5. GB0037 Budowa parkingu Nad Strugą z oświetleniem
lokalizacja: Teren miejski znajdujący się pomiędzy blokami Nad Strugą 4, 4A a
Nad Strugą 6.
Wyrównanie oraz odpowiednie przygotowanie terenu pod budowę parkingu
pokrytego kostką brukową, budowa oświetlenia wzdłuż istniejącego chodnika
(teren pomiędzy blokami Nad Strugą 4, 4A i Nad Strugą 6).
6. GB0047 Budowa kamiennego kręgu wraz z nasadzeniami
lokalizacja: Zbieg ulic: Olsztyńskiej i Przeskok, teren społecznego orlika
Budowa repliki kamiennego kręgu jako uzupełnienia infrastruktury sportoworekreacyjnej (teren przy skrzyżowaniu ulic Olsztyńska / Przeskok).

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Bydgoskie, pula: 631.486 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. B0187 Sport to zdrowie - budowa boiska sportowego przy ul. Droga
Starotoruńska w Porcie Drzewnym
lokalizacja: Droga Starotoruńska - działki 121/5, 121/7

Koszt
Liczba
Czy projekt
po weryfikacji głosów został wybrany?
419 486,00

633

TAK

50 000,00

500

TAK

12 000,00

460

TAK

95 000,00

455

TAK

230 000,00

369

NIE
Niewystarczająca
pula środków

135 000,00

349

NIE
Niewystarczająca
pula środków

55 000,00

274

TAK

130 000,00

246

NIE
Wyczerpana pula
środków

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz wyposażenie obiektu
umożliwiające grę w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także
ogrodzenie boiska i jego oświetlenie.
2. B0178 Grill pod daszkiem
lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb 1. dz. ew. nr. 151/2 i 158/2
Stworzenie zadaszenia wraz z dwoma placami do wypoczynku z zestawami
grillowymi, na terenie wokół akademików nr 8, 9 i 10 na osiedlu Bielany.
3. B0179 Bydgoskie na sportowo
lokalizacja: 87-100 Toruń, ul. Gagarina Obręb 1 dz. ew. nr. 151/2 - Stacja
street workout.
Uzupełnienie wyposażenia stacji streetworkoutu przy ul. Gagarina o
komplety gum oporowych, komplety kółek gimnastycznych, linę oporową
lnianą/konopną; cykl szkoleń dla mieszkańców, w tym możliwość uzyskania
certyfikowania umiejętności wykonywania rzetelnego i efektywnego
treningu streetworkout.
4. B0175 Interdyscyplinarny ogród szkolny
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
Budowa interdyscyplinarnego ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 7 w celu
realizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (teren przy szkole, ul. Bema
66).
5. B0190 Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
lokalizacja: Rejon ulic: Chopina 22-24-26, Bydgoska 8, 10
Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic: Chopina 22-24-26,
Bydgoska 8, 10, remont śmietników, wykonanie elementów małej
architektury.
6. B0177 Czysta dzielnica - uśmiechnięci mieszkańcy!
lokalizacja: Bydgoskie przedmieście, ulice: Krasińskiego, Mickiewicza,
Słowackiego, Konopnickiej, Klonowica, Matejki, Sienkiewicza i inne
Zamontowanie koszy na śmieci, tablic edukacyjnych dotyczących dbania o
zieleń i sprzątania po swoich czworonogach, montaż kwietników na ulicach
Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Klonowica,
Matejki, Sienkiewicza i in.
7. B0193 Plac do street-workoutu. Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej
lokalizacja: Ul. Bema w okolicy siłowni zewnętrznej w lasku
Rozbudowa istniejącej siłowni o plac do streetworkoutu, służącego do
ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem własnej masy ciała oraz
instalacja "fontanny" (zdroju) z wodą pitną (teren przy ul. Bema w okolicy
siłowni zewnętrznej w lasku).
8. B0189 Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na ul.
Bydgoskiej
lokalizacja: Skrzyżowania po północnej stronie ciągu ul. Bydgoskiej i
Chopina od ul. Moniuszki przez ul. Matejki, ul. Konopnickiej do ul.
Klonowica włącznie.

Wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów wzdłuż północnej strony
ciągu Chopina-Bydgoska przez następujące ulice: Moniuszki, Matejki,
Konopnickiej, Klonowica.
9. B0192 Rewitalizacja - Osiedle ZUS-u
lokalizacja: Dotyczy terenu pomiędzy budynkami: Mickiewicza 19-21,
Mickiewicza 23, Matejki 16-18, Matejki 20-22, krasińskiego 22-24 (KRAS)
i Krasińskiego 18-20

500 000,00

245

NIE
Wyczerpana pula
środków

260 000,00

223

NIE
Wyczerpana pula
środków

40 000,00

193

NIE
Wyczerpana pula
środków

105 000,00

192

NIE
Wyczerpana pula
środków

12 000,00

183

NIE
Wyczerpana pula
środków

90 000,00

162

NIE
Wyczerpana pula
środków

15 000,00

139

NIE
Wyczerpana pula
środków

Modernizacja ogrodzenia, uporządkowanie zieleni, remont drogi
wewnętrznej, ustawienie stojaków na rowery, naprawa chodników, budowa
placu zabaw z miękką nawierzchnią, stworzenie kącika szachowego dla
osób starszych, budowa boisk sportowych (koszykówka, siatkówka) lub
siłowni plenerowej, postawienie ławek oraz koszy na śmieci, montaż
oświetlenia, budowa monitoringu, postawienie tablicy edukacyjnej.
10. B0185 Przechodź wygodnie i bezpiecznie za blokami wzdłuż ulicy Gagarina
lokalizacja: Projekt dotyczy obszaru na tyłach bloków przy ulicy Gagarina o
adresach od 148 do 200. od południa do terenu tego dochodzą ulice:
Kasprowicza, Wyspiański, Wyczółkowskiego, Jaroczyńskiego i
Żeromskiego. Od zachodu ogranicza go ul. Reja, a od wschodu sięga płotu
Przedszkola Miejskiego nr 17.
Zagospodarowanie terenu na tyłach bloków przy ulicy Gagarina (od nr 148
do 200) poprzez utwardzenie wydeptanych ścieżek, wyrównanie i
poszerzenie chodników, obniżenie krawężników, nasadzenia zieleni,
ustawienie koszy na śmieci i psie odchody, w najszerszych i najbardziej
uczęszczanych miejscach utworzenie stref wypoczynku z miejscami do
siedzenia i kilkoma prostymi instalacjami do zabawy dla dzieci oraz
ćwiczeń dla dorosłych (streetworkout).
11. B0181 Psi patrol na Słowackiego
lokalizacja: ul. Słowackiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul.
Sienkiewicza
Oczyszczenie z psich odchodów poboczy chodnika i trawników, wzdłuż ul.
Słowackiego, na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza.
Wynajęcie na 2 miesiące pracowników firmy ochroniarskiej (lub patrole
mieszane ze Strażą Miejską), którzy będą sprawdzać czy właściciele
sprzątają po swoich psach.
12. B0176 Zielony Przystanek - miejsce odpoczynku dla dzieci i dorosłych
lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Krasińskiego i Matejki,
https://goo.gl/maps/yidNEG84Ufw
Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Moniuszki
dla dzieci i dorosłych (mini plac zabaw dla dzieci oraz ławki i donice z
sezonowymi kwiatami dla dorosłych).
13. B0180 Zero nudy czyli w zdrowym ciele zdrowy duch... aktywnie i twórczo w
"26-stce"
lokalizacja: Boisko Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu, ul. Fałata 88/90
Organizacja pikniku o charakterze integracyjnym i prozdrowotnym dla
uczniów ZS nr 26 oraz mieszkańców osiedla Bielany.
14. B0183 Siłownia na świeżym powietrzu
lokalizacja: osiedle Gagarina, pomiędzy budynkami Gagarina 18-32, 38-42,
44-58
Budowa siłowni pomiędzy budynkami przy ul. Gagarina 18-32, 38-42, 4458, wraz z oświetleniem, składającej się co najmniej z sześciu urządzeń do
ćwiczeń takich jak: biegacz, orbitrek, wahadło, prasa oraz urządzeń do
ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała takich jak drążki, drabinka,
poręcze.
15. B0194 Nie rozrabiamy - z wędką wolny czas spędzamy
lokalizacja: Martówka Błonia, Port Drzewny

Organizacja zajęć dla młodzieży (8-14 lat) z Bydgoskiego Przedmieścia zajęcia wędkarskie, instruktaż pierwszej pomocy, zasady bezpieczeństwa
nad wodą, zajęcia przyrodnicze, wycieczka na Kępę Bazarową oraz na
przepławkę dla jesiotra na Drwęcy w Lubiczu.
16. B0191 Przystosowanie boiska do gry w rugby/piłkę nożną wraz z otoczeniem
dla mieszkańców
lokalizacja: Park na Bydgoskim Przedmieściu, boisko przy Martówce

45 000,00

112

NIE
Wyczerpana pula
środków

100 000,00

41

NIE
Wyczerpana pula
środków

Przystosowanie boiska w parku na Bydgoskim Przedmieściu (przy
Martówce) do gry w rugby i piłkę nożną: montaż bramek do gry w rugby
oraz zmiana bramek do piłki nożnej na ruchome, ustawienie 10 ławek z bali
drewnianych.
17. B0172 Do przystanku suchą nogą
lokalizacja: Bydgoskie, osiedle Brzeziny, równolegle do ulicy Okrężnej, od
końca ul. Wierzyńskiego do przystanku MZK i dalej do ul. Grunwaldzkiej.
Wykonanie schodków od południowego końca ul. Wierzyńskiego i
chodniczka zgodnie z istniejącą ścieżką (równoległą do ul. Okrężnej) do
schodków przy przystanku autobusowym i dalej do ul. Grunwaldzkiej.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Chełmińskie, pula: 392.128 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. CH0103 Rozbudowa placu zabaw i wypoczynku "Topolowy ludzik"
lokalizacja: Teren placu zabaw dla okolicznych bloków: Hurynowicz 2-20,
Szosa Chełmińska 161-163 oraz Szosa Chełmińska 155-155c Dz. 54/14,
należy do Gminy Miasta Toruń

Koszt
Liczba Czy projekt
po
głosów został wybrany?
weryfikacji
95 000,00

421

TAK

25 000,00

289

TAK

212 128,00

248

TAK

260 000,00

162

NIE
Niewystarczająca
pula środków

60 000,00

97

TAK

Rozbudowa placu zabaw o: plac urządzeń sprawnościowych, plac huśtawki i
karuzeli, stolik do gier, chwytacze piłek za bramkami, montaż tablic
informacyjnych, urządzenie zieleni na terenie placu zabaw.
2. CH0108 Murale o tematyce las
lokalizacja: Tunel domu szosa Chełmińska 161/163
Wykonanie muralu o tematyce LAS (tunel domu przy Szosie Chełmińskiej
161/163).
3. CH0095 Czas na Brzezinę cz.1 - rewitalizacja boiska na Brzezinie
lokalizacja: Brzezina, teren miejski przy ulicy Zofii Nałkowskiej, ”stare"
boisko do koszykówki jednostka ewidencyjna 046301_1 (TORUŃ); obręb 34
nr 18/90 i 127/2
Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych dla mieszkańców Brzeziny,
jak również spacerowiczów z lasku akademickiego oraz rowerzystów
odwiedzających lotnisko. Stworzone zostanie przyjazne miejsce spotkań,
wypoczynku i aktywności fizycznej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna.
Dodatkowo powstaną obiekty małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
latarnie, stojaki na rowery (teren przy ul. Z. Nałkowskiej).
4. CH0104 Wymiana nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodnika i miejsc
postojowych, ul. Żelazna
lokalizacja: ul. Żelazna w Toruniu
Wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, wykonanie chodnika
umożliwiającego dojście do wieżowca oraz wyznaczenie miejsc postojowych
dla mieszkańców.
5. CH0101 Parking osiedlowy na samochody osobowe
lokalizacja: osiedle Brzezina, pomiędzy ulicami: Kornela Makuszyńskiego a
Zofii Nałkowskiej (wzdłuż ul. Jarosława Iwaszkiewicza)
Budowa ośmiu tzw. "zielonych miejsc postojowych" dla samochodów
osobowych - niwelacja terenu, utworzenie ścianki oporowej, położenie płyt
otworowych ekologicznych, utworzenie parkingu zielonego porośniętego
trawą.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Czerniewice, pula: 253.026 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. CZ0034 Plac zabaw dla dzieci - zagospodarowanie rogu przy ul. Włocławskiej i
Solankowej
lokalizacja: Róg ulicy Włocławskiej i Solankowej

Koszt
po weryf.

Liczba
głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

55 000,00

81

TAK

60 000,00

68

TAK

8 000,00

54

TAK

5 000,00

48

TAK

18 000,00

47

TAK

25 000,00

36

TAK

82 026,00

23

TAK

Montaż linarium, huśtawki "bocianie gniazdo", bujaka na sprężynie, karuzeli,
huśtawki podwójnej, ważki podwójnej, piaskownicy klinkierowej, ławki
parkowej, koszy na śmieci.
2. CZ0032 Prowadzenie Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów i
osób niepełnosprawnych w Czerniewicach
lokalizacja: Sala spotkań przy Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej, ul.
Włocławska 256, 87-100 Toruń
Wynajem pomieszczeń i zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć
dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych z terenu Osiedla
Czerniewice.
3. CZ0035 Festyn parafialny w Czerniewicach
lokalizacja: ul. Włocławska 256
Organizacja festynu - atrakcje dla dzieci, nagłośnienie, zespół muzyczny (ul.
Włocławska 256).
4. CZ0027 Instalacja sprzętu ratującego życie (AED) w pobliżu kościoła
lokalizacja: Parking przed główną bramą kościoła przy ulicy Włocławskiej 256
Instalacja automatycznego defibrylatora zewnętrznego na dedykowanej tablicy
informacyjnej przed główną bramą kościoła przy ulicy Włocławskiej 256.
5. CZ0033 Miejsce rekreacyjne - grill i altanki - zagospodarowanie rogu przy ul.
Włocławskiej i Solankowej
lokalizacja: Róg ulicy Włocławskiej i Solankowej
Budowa dwóch stanowisk z grillem murowanym na betonowej podstawie
(domki-altanki, stół do ping-ponga, kosz na śmieci).
6. CZ0036 Zadbajmy o wspólną przestrzeń
lokalizacja: Pas terenu wzdłuż ul. Włocławskiej na przeciwko Zespołu Szkół nr
34 w Toruniu (obręb nr 76, działka nr 212 oraz część działki nr 206 - pomiędzy
wjazdami na teren osiedla)
Wysprzątanie terenu wzdłuż ul. Włocławskiej, naprzeciwko Zespołu Szkół nr
34, nasadzenia niskiej zieleni (trawy, krzewy ozdobne), postawienie dwóch
pojemników na odpady wraz z dystrybutorem na woreczki do sprzątania po
psach, uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika pomiędzy wjazdami na
teren osiedla.
7. CZ0031 Przebudowa przedłużenia ul. Ustronnej w Toruniu-Czerniewicach
lokalizacja: Przedmiotowa ulica znajduje się na osiedlu Czerniewice. Jest to
przedłużenie ulicy Ustronnej, za skrzyżowaniem z ulicą Matysiaków,
prostopadle do ul. Łódzkiej (ślepa ulica, bez dojazdu do ul. Łódzkiej).
Lokalizacja ulicy została oznaczona na załączonych mapkach
Docelowa przebudowa ulicy (obecnie drogi gruntowej) do nawierzchni z kostki
betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego (ok. 715 m kw.).

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Jakubskie-Mokre, pula: 531.220 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. JM0103 Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopełka
lokalizacja: ul. Świętopełka przy fontannie

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt
został wybrany?

155 000,00

462

TAK

153 720,00

451

TAK

220 000,00

379

TAK

500 000,00

166

NIE
Niewystarczająca
pula środków

115 000,00

112

NIE
Niewystarczająca
pula środków

2 500,00

75

TAK

Montaż bezpiecznej nawierzchni, piaskownicy, huśtawek,
karuzeli, torów sprawnościowych, pomostów, zjeżdżalni
(teren przy ul. Świętopełka, przy fontannie).
2. JM0111 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej
nr 6
lokalizacja: ul. Łąkowa 13
Montaż elementów placu zabaw: wież, huśtawek,
drabinek, zjeżdżalni, mostków. Wymiana podłoża z
piaszczystego na nawierzchnię syntetyczną.
3. JM0110 Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska do celów rekreacyjnosportowych dla uczniów i mieszkańców osiedla Mokre
lokalizacja: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, ul.
Batorego 43/49
Montaż siłowni zewnętrznej oraz zewnętrznych stołów do
gry w ping ponga, w szachy i do gry w piłkarzyki,
wymiana ogrodzenia, kosze na śmieci, montaż
oświetlenia zewnętrznego typu LED.
4. JM0107 Budowa schodów łączących ul. Winnica z ul. Lubicką
zlokalizowaną pomiędzy 41-43 a Winnica 44-45
lokalizacja: Winnica 41-43 a Winnica 44-45
Budowa schodów łączących ul. Winnica z ul. Lubicką
zlokalizowaną pomiędzy Winnica 41-43 a Winnica 4445. Realizacja uzależniona od możliwości wykupienia
części gruntów oraz uzyskania zgody na wycinkę 15
drzew. Sprawdzona będzie możliwość wykonania jako
ścieżki górskiej.
5. JM0106 Parking dla ul. Staszica
lokalizacja: Koniec ulicy Staszica, przy przystanku
tramwajowym
Budowa parkingu, wyłożonego kostką brukową,
postawienie trzech latarni LED oraz kamery miejskiego
monitoringu (ul. Staszica, przy przystanku
tramwajowym).
6. JM0109 Usunięcie drzew topoli - Mieszaniec Europejski,
wzdłuż ekranu dźwiękochłonnego przy Trasie
Średnicowej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul.
Łąkowej w ilości 7 szt.
lokalizacja: Teren zieleni na wysokości budynków
Sczanieckiego, między ekranem dźwiękochłonnym a
parkingiem SM Kopernik.
Usunięcie siedmiu drzew - topoli, na wysokości
budynków przy ul. Sczanieckiego (teren między ekranem
dźwiękochłonnym a parkingiem SM Kopernik).

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Kaszczorek, pula: 268.425 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. K0052 Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Gościnnej w Kaszczorku
lokalizacja: Ul. Gościnna (Kaszczorek)

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

120 000,00

63

TAK

148 425,00

54

TAK

122 000,00

30

NIE
Wyczerpana
pula
środków

160 000,00

28

NIE
Wyczerpana
pula
środków

3 000,00

27

NIE
Wyczerpana
pula
środków

20 000,00

17

NIE
Wyczerpana
pula
środków

60 000,00

9

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej: powiększenie
istniejącego linarium, dobudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci
najmłodszych, rozbudowa siłowni plenerowej o nowe urządzenia do ćwiczeń.
2. K0051 Rozbudowa leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku
lokalizacja: Kaszczorek - obszar leśny, działka nr 2012/6 (własność
Nadleśnictwo Dobrzejewice)
Rozbudowa ścieżki zdrowia o dodatkową aleję spacerowo-biegową o długości
ok. 600 metrów na obszarze leśnym, montaż kompleksu urządzeń do ćwiczeń;
zamontowanie przy alejkach ławek z bali drewnianych i koszy na śmieci (teren
leśny pomiędzy ul. Turystyczną, Światowida i Księżycową).
3. K0060 Kaszczorek bardziej przyjazny mieszkańcom
lokalizacja: Polna ścieżka między ul. Gwiaździstą i Szczęśliwą (działki 166/63
oraz 166/19, obręb 61) oraz ul. Srebrzysta
Budowa chodnika między ul. Gwiaździstą a Szczęśliwą, w miejsce polnej
ścieżki, posadzenie 20 drzew i postawienie 3 lamp LED oraz wykonanie
chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m z obrzeżem od strony jezdni
przy ulicy Srebrzystej.
4. K0053 Skatepark w Kaszczorku
lokalizacja: Toruń - Kaszczorek - przy boisku i osiedlowym placu zabaw:
między ulicami Gościnną a Na Przełaj, od strony ulicy Gościnnej - działka
253/24
Budowa skateparku wraz z urządzeniami do uprawiania sportów wrotkarskich,
utwardzeniem terenu, zamontowaniem dwóch lamp drogowych LED,
posadzeniem drzew iglastych.
5. K0059 Rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa w Kaszczorku
lokalizacja: Ul. Turystyczna, w pobliżu przejścia dla pieszych przy szkole, od
strony Złotorii
Montaż bilbordu z napisem „Prosimy o możliwość bezpiecznego przejścia
przez ul. Turystyczną do szkoły - dzieci”, zamontowanego przy ul.
Turystycznej, w pobliżu przejścia dla pieszych, od strony Złotorii.
6. K0058 Dwie rzeki bezpieczne dla Kaszczorka
lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Turystycznej i Dożynkowej
Opracowanie analizy możliwości ewakuacji mieszkańców Kaszczorka w
przypadku powodzi oraz montaż wodowskazu na skrzyżowaniu ulic
Turystycznej i Dożynkowej z zaznaczeniem poziomu wody podczas powodzi z
2010 r. oraz dodatkową tablicą informacyjną.
7. K0048 Skwer ryb Wisły i Drwęcy
lokalizacja: Toruń - Kaszczorek - przy boisku osiedlowym między ulicami
Gościnną a Na Przełaj, wzdłuż ogrodzeń boiska i placu zabaw (patrząc od
strony ul. Gościnnej)
Montaż dwóch figur ryb występujących w Wiśle i Drwęcy, wykonanych z
tworzywa sztucznego, o długości 3,5 m oraz 3,0 m; montaż dwóch ławek z
oparciami, toalety przenośnej, oczka wodnego z tworzywa sztucznego

wypełnionego ziemią i roślinami wodnymi.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Podgórz, pula: 380.664 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. P0085 Projekt i budowa sygnalizacji przy ul. Generała Andersa/Armii Ludowej
lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Gen. Andersa i Armii Ludowej

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

380 664,00

379

TAK

140 000,00

247

NIE
Wyczerpana
pula
środków

60 000,00

199

NIE
Wyczerpana
pula
środków

210 000,00

171

NIE
Wyczerpana
pula
środków

120 000,00

170

NIE
Wyczerpana
pula
środków

90 000,00

140

NIE
Wyczerpana
pula
środków

72 000,00

138

NIE
Wyczerpana
pula
środków

6 000,00

117

NIE
Wyczerpana
pula
środków

14 000,00

112

NIE
Wyczerpana
pula

Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gen.
Andersa i Armii Ludowej.
2. P0069 Mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórza II
lokalizacja: Teren zlokalizowany obok boisk sportowych i budynku Zespołu
Szkół nr 15 w Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11
Postawienie stołów zewnętrznych do tenisa / ping ponga, piłkarzyków, stołów
zewnętrznych do gry w chińczyka, warcaby i szachy.
3. P0070 Podgórska Strefa Gier dla Dzieci.
lokalizacja: Teren Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu, ul. Paderewskiego 5/11.
Montaż wokół Zespołu Szkół nr 15 w Toruniu specjalnych termoutwardzalnych
naklejek lub innego typu oznaczeń, które służyłyby jako pomoce dydaktyczne i
umożliwiały dzieciom zabawę plenerową.
4. P0087 Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu osiedla Podgórz
lokalizacja: Rondo Kuronia, Skrzyżowanie Prufferów - Iwanowskiejoraz róg
Parkowa - Poznańska
Montaż trzech kamer obrotowych w sieci monitoringu miejskiego.
5. P0080 Nowoczesny plac zabaw na Podgórzu
lokalizacja: Park przy ul. Parkowej
Montaż nowych urządzeń, m.in. karuzeli tarczowej z kierownicą i siedziskami,
bujaka na sprężynie, piramidy linowej, montaż nawierzchni syntetycznej.
6. P0086 W zdrowym ciele zdrowy duch II część
lokalizacja: Poznańska 280-282, działka Gminy Miasta Toruń nr 663 w obrębie
63
Budowa siłowni zewnętrznej, oświetlenia solarnego wraz z lampami, grilla
zabudowanego, kosza do gry w koszykówkę oraz ustawienie koszy na śmieci.
7. P0081 Psi park - pomysł walki mieszkańców z odchodami na skwerach,
chodnikach na Osiedlu Podgórz
lokalizacja: Przy ul. Drzymały/Andersa
Budowa wybiegu dla psów, w tym zakrzewienie terenu, montaż koszy na psie
odchody, urządzenia do zabawy, ławki do siedzenia.
8. P0075 Uratuj życie! Instalacja zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego
(AED) w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej oraz przeszkolenie personelu
z pierwszej pomocy w stanach nagłych z użyciem defibrylatora AED
lokalizacja: Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu ul. Poznańska 49
Zakup i instalacja zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED),
zorganizowanie 5-godzinnego szkolenia dla wszystkich pracowników oraz
uczniów szkoły z pierwszej pomocy w stanach nagłych z użyciem defibrylatora
AED.
9. P0084 Modernizacja przystanku autobusowego MZK
lokalizacja: Poznańska, 284-284A, przystanek autobusowy MZK "Zakłady
Drobiarskie"

środków
Wykonanie nowej wiaty na przystanku autobusowym MZK linii 20 i 44 w
kierunku centrum miasta wraz z dostosowaniem otoczenia.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Rubinkowo, pula: 369.277 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. R0075 Rubinkowo chce ćwiczyć: Przywracamy do łask niszczejące boisko przy
ulicy Rydygiera
lokalizacja: Teren pomiędzy wieżowcem na ul. Rydygiera 19 a kościołem
pw. Matki Bożej Królowej Polski

Koszt
Liczba Czy projekt
po weryfikacji głosów został wybrany?
159 277,00

1426

TAK

50 000,00

1293

TAK

40 000,00

1251

TAK

60 000,00

645

TAK

100 000,00

397

NIE
Niewystarczająca
pula środków

220 000,00

304

NIE
Niewystarczająca
pula środków

150 000,00

218

NIE
Niewystarczająca
pula środków

60 000,00

200

TAK

Rewitalizacja boiska poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż zestawu
podstawowych sprzętów do treningu na świeżym powietrzu (przyrządy do
ćwiczeń nóg, orbitrek, ławki, prostownik, twister wspomagający aktywność
stawów biodrowych, koła Tai Chi.
2. R0084 Plac rekreacyjny dla dorosłych - siłownia zewnętrzna
lokalizacja: Okolice budynku: Kasztanowa 31
Budowa siłowni, w tym orbitrek, biegacz, wahadło, wioślarz, rowerek, koła
Tai-chi, Twister, motylek, stepper, stojak na rowery i ławka.
3. R0081 Plac rekreacyjny dla Dorosłych - siłownia zewnętrzna
lokalizacja: Osiedle Rubinkowo - teren od strony południowo-zachodniej:
Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego 28
Budowa siłowni zewnętrznej, montaż przyrządów do ćwiczeń nóg, orbitrek,
ławek, prostowników, twistera, Tai Chi.
4. R0078 "Halikowe figlowisko" - modernizacja placu zabaw
lokalizacja: Teren Przedszkola Miejskiego nr 11, 87-100 Toruń,
Niesiołowskiego 4
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe: huśtawki wagowe,
karuzela tarczowa z siedziskiem i zabezpieczeniami, pomost z belką, stoliki
do piaskownicy, bujaki sprężynowe; wyposażenie placu zabaw w narzędzia
rozwijające myślenie i kreatywność dziecka.
5. R0082 Budowa nowoczesnego boiska do gry w siatkówkę plażową
lokalizacja: Zespół szkół nr 8, ul. Łyskowskiego 28
Budowa boiska do gry w piłkę plażową, postawienie stojaka na min. 5
rowerów, 6 ławek na betonowym cokole; ułożenie kostki brukowej na
drogach prowadzących na boisko; rekultywacja pasów zieleni wzdłuż boiska.
6. R0077 Planeta zabaw i rekreacji - modernizacja i przebudowa placu zabaw
lokalizacja: Plac zabaw pomiędzy blokami przy ulicy Dziewulskiego 7, 9
oraz ul. Działowskiego 10, osiedle Rubinkowo II
Wyłożenie nawierzchni bezpieczną, gumową płytą typu tartan, wyposażenie
placu w nowe kolorowe narzędzia posiadające wymagane atesty, przebudowa
boiska przynależnego do placu zabaw, modernizacja istniejącego boiska
koszykarskiego polegająca na wymianie nawierzchni na bezpieczną
tartanową, wymiana koszy na nowe, wyposażenie placu zabaw w narzędzia
rozwijające myślenie i kreatywność dzieci.
7. R0079 Ścieżka zdrowia z bieżnią rekreacyjną
lokalizacja: Dziewulskiego 41B, Zespół Szkół nr 31
Urządzenie ścieżki zdrowia na ok. 10 stanowisk ćwiczeniowych o średnim
stopniu trudności z bieżnią rekreacyjną na terenie Zespołu Szkół nr 31 w
Toruniu.
8. R0086 Kolorowe podwórko - modernizacja placu zabaw dla dzieci
lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Rakowicza 9
Modernizacja placu zabaw: montaż nowych urządzeń - huśtawek karuzeli,

zestawów zabawowych, ważki, równoważni, montaż ławek.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Rudak, pula: 306.420 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. RU0028 Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu
lokalizacja: Toruń ul. Rudacka 149/151, obręb 69, działki: 20, 22, 30, 31, 32

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

191 420,00

1807

TAK

115 000,00

246

TAK

120 000,00

211

NIE
Wyczerpana
pula
środków

250 000,00

134

NIE
Wyczerpana
pula
środków

290 000,00

106

NIE
Wyczerpana
pula
środków

50 000,00

90

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Wykonanie podziemnej sieci wodnej długości 1500 mb; wykonanie przyłącza
do granicy działki w ilości 167 szt. o łącznej długości 200 mb; zabudowanie
wodomierzy skrzydełkowych w ilości 167 szt.; wybudowanie studni w ilości 50
szt.
2. RU0034 Remont łączącej, wykonanej już częściowo ul. Strzałowej z ul. Podgórską
wraz z budową chodnika, montażem oświetlenia i elementami kanalizacji
deszczowej. Posadzenie krzewostanu na miejscach wydzielonych z
parkowania pojazdów przy wybudowanym parkingu przy bloku Strzałowa
1i3
lokalizacja: Dzielnica Rudak, ul. Strzałowa 1 do ul. Podgórskiej
Remont nawierzchni, budowa chodnika, oświetlenie i elementy kanalizacji
deszczowej, posadzenie krzewów.
3. RU0030 Wykonanie części drogi wewnętrznej nr 92 i 93, wybieg i toaleta dla psów
na części działki 101/3 oraz wykonanie miejsca z urządzeniami stalowymi
do ćwiczeń na świeżym powietrzu
lokalizacja: Rudak-Stawki, działka 101/3, droga 92 i 93, obręb 66
Wykonanie części drogi wewnętrznej nr 92 i 93 poprzez wyłożenie kostką
polbruk, utworzenie wybiegu i toalety dla psów na części działki 101/3
(ogrodzony teren starej, nieużytkowanej przepompowni) oraz wykonanie
miejsca z urządzeniami stalowymi do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
4. RU0035 Okólna 169: Winda dla seniorów i osób niepełnosprawnych
lokalizacja: Ul. Okólna 169
Wykonanie dobudowy zewnętrznej windy osobowej hydraulicznej
przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych; wykonanie demontażu
okien i parapetów w ścianach zewnętrznych w miejscu projektowanej windy;
wykucie ścian zewnętrznych w celu połączenia komunikacyjnego windy z
budynkiem; montaż nowej stolarki okiennej.
5. RU0036 Kreatywne place zabaw
lokalizacja: Teren przy szkole Podstawowej nr 17 w Toruniu, ul. Rudacka 2632
Urządzenie placu zabaw dla młodszych dzieci -urządzenia do zabaw
ruchowych, urządzenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową,
piaskownica, zjeżdżalnia, tablice lub ścianki kreatywne, montaż ławek, kosze
na śmieci, tablica informacyjna oraz doposażenie istniejącego placu zabaw dla
dzieci starszych - montaż piaskownicy, karuzeli, stożka linowego (przeplotni),
ścianki i tablic interaktywnych, uzupełnienie piasku.
6. RU0033 Przysiądźmy na chwilkę
lokalizacja: ul. Okólna od skrzyżowania z ul. Podgórską do skrzyżowania z ul.
Łódzką
Ustawienie przy ul. Okólnej od skrzyżowania z ul. Podgórską do skrzyżowania
z ul. Łódzką na całej długości wiat przy czterech przystankach autobusowych
wraz z wymianą ławek, ustawienie dodatkowych ławek wraz ze śmietnikami na
odcinku ul. Okólnej - połączenie od ul. Łódzkiej i ul. Strzałowej, przy
chodnikach oraz odmalowanie dotychczasowych przejść dla pieszych;

wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul.
Okólnej na wysokości parkingu miejskiego przy kościele.
7. RU0032 Nie dajmy o sobie zapomnieć
lokalizacja: ul. Podgórska 17-19, działka nr 587, Rudak, okręg nr 67, obszar ok.
2800 m kw.

306 420,00

70

NIE
Wyczerpana
pula
środków

30 000,00

33

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego płotem wraz z bramką; oświetlenie terenu
lampami typu LED; wykonanie alejek żwirowych, ustawienie ławek i koszy na
śmieci, usunięcie krzewów od strony ul. Podgórskiej, nasadzenie roślin
niskopiennych; poprawa murawy na boisku do piłki nożnej; utworzenie kącika
dla najmłodszych (piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia, huśtawka) oraz kącika
dla młodzieży (miniścianka wspinaczkowa, wspinak linowy, stół do gier
edukacyjnych z siedziskami); budowa siłownia zewnętrznej.
8. RU0024 Oświetlenie
lokalizacja: Toruń ul. Rudacka 57, 57A-H
Budowa oświetlenia przy posesjach na ul. Rudackiej 57, 57A-H.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Skarpa, pula: 403.370 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. SK0297 Modernizacja boiska do gry w piłkę ręczną i gry w koszykówkę
lokalizacja: Osiedle Skarpa, nieruchomość Karolina II (usytuowane pomiędzy
budynkami przy ul. Bolta 2 i Kard. St. Wyszyńskiego 15)

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

303 370,00

1753

TAK

30 000,00

1746

TAK

70 000,00

1719

TAK

210 000,00

528

NIE
Wyczerpana
pula
środków

10 000,00

251

NIE
Wyczerpana
pula
środków

220 000,00

227

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż oświetlenia LED, siedzisk
stadionowych, dwóch bramek do piłki ręcznej, czterech tablic do koszykówki,
ogrodzenia panelowego ocynkowanego, piłkochwytów nad bramkami na
szerokości boiska, dwóch furtek.
2. SK0293 Siłownia zewnętrzna na powietrzu
lokalizacja: SM "Na Skarpie", nieruchomość "Anna" wzdłuż chodnika
pomiędzy budynkami Stamma 2 a Teligi 3
Montaż trzech zestawów podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z regulaminem korzystania (rower + jeździec,
biegacz + orbitrek, narty + wioślarz), utwardzenie terenu kostką betonową na
powierzchni strefy bezpieczeństwa, montaż trzech ławek z oparciem.
3. SK0294 Siłownia zewnętrzna na powietrzu
lokalizacja: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie", nieruchomość "Bożena
I", na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 i 4
Montaż sześciu zestawów podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z regulaminem korzystania (wyciąg + krzesło
do wyciskania, rower + jeździec, biegacz), montaż sześciu ławek z oparciem,
wymiana ogrodzenia na panelowe ocynkowane, wymiana czterech słupów
oświetleniowych z montażem lamp LED.
4. SK0292 Kreatywne podwórko dla dzieci ze Skarpy
lokalizacja: Tereny przy Zespole Szkół nr 28 w Toruniu, ul. Przy Skarpie 13
Wyłożenie kostką brukową boiska nr 1 (ułożenie kostki na planie gier: chłopek,
kapsle, państwa-miasta, klasy), zamontowanie pięciu tablic z opisem gier i
instrukcją, postawienie dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci; zamontowanie
na boisku nr 2 stołu betonowego do tenisa stołowego z zaokrąglonymi
obrzeżami i aluminiowym profilem, zamontowanie stołu do gry w szachy
razem z siedziskami, zamontowanie betonowego stołu do gry w piłkarzyki,
postawienie dwóch koszy na śmieci.
5. SK0285 Montaż barierek zapewniających bezpieczeństwo, oddzielających chodnik
od ulicy w drodze do Zespołu Szkół nr 5
lokalizacja: Wzdłuż ul. Wyszyńskiego rozpoczynając od ul. Konstytucji 3-go
Maja, tj. na wysokości Kościoła Św. Maksymiliana Marii Kolbego, aż do
wejścia na teren szkoły, z przerwą na wjazd do Kościoła, centrum opieki
Caritas
Zamontowanie barierek zwiększających bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do szkoły.
6. SK0291 Sportowe popołudnie - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży
i dorosłych ze Skarpy
lokalizacja: Centrum osiedla Skarpa: teren przy Zespole Szkół nr 5, ul.
Wyszyńskiego 1/5 (sąsiaduje ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Skarpie")
Postawienie zewnętrznego betonowego stołu do gry w tenisa stołowego,
betonowego stołu do gry w piłkarzyki oraz zewnętrznego stołu do gry w szachy
lub warcaby wraz z ławkami; wymiana asfaltowej nawierzchni boiska do gry w
siatkówkę oraz boisko z bezpiecznym podłożem i widownią.

7. SK0287 Teren wokół III LO - miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców osiedla
"Na Skarpie" - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej o kolejne dwa
urządzenia
lokalizacja: Teren III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu
w pobliżu boiska "Orlik"

10 000,00

221

NIE
Wyczerpana
pula
środków

5 000,00

187

NIE
Wyczerpana
pula
środków

70 000,00

160

NIE
Wyczerpana
pula
środków

220 000,00

123

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Postawienie w pobliżu istniejącej siłowni zewnętrznej kolejnych dwóch
urządzeń.
8. SK0288 Teren wokół III LO - miejscem sportu i rekreacji dla mieszkańców osiedla
Na Skarpie - instalacja zewnętrznego stołu do gry w szachy i w chińczyka
lokalizacja: Teren III Liceum Ogólnokształcącego im. S.B. Lindego w Toruniu
w pobliżu boiska "Orlik"
Postawienie na terenie III LO w Toruniu stołu do gry w szachy oraz chińczyka
wraz z ławkami (w pobliżu istniejącego zewnętrznego betonowego stołu do
tenisa).
9. SK0295 Siłownia zewnętrzna na powietrzu
lokalizacja: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie", nieruchomość "Regina",
na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Szarych Szeregów 5 i 7
Montaż sześciu zestawów podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonie z
instrukcją użytkowania i tablicą z regulaminem korzystania (wyciąg + krzesło
do wyciskania, rower + jeździec, biegacz), montaż sześciu ławek z oparciem,
wymiana ogrodzenia na panelowe ocynkowane, wymiana czterech słupów
oświetleniowych z montażem lamp LED.
10. SK0286 Radosne i bezpieczne dzieci i rodziny na Skarpie 2017 Plus
lokalizacja: Boisko pomiędzy blokami Tłoczka 10, Bolta 6 i Tłoczka 5, parking
pomiędzy blokami Bolta 6 i Bolta 8, blok Tłoczka 5
Wykonanie trwałej i bezpiecznej nawierzchni na boisku sportowym,
zamontowanie dwóch bramek zamykanych na noc, zainstalowanie dwóch
kamer.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Staromiejskie, pula: 337.115 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. SM0071 Lubię moją szkołę - kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Zespołu
Szkół nr 24 w Toruniu
lokalizacja: Zespół Szkół nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

212 115,00

497

TAK

40 000,00

461

TAK

85 000,00

262

TAK

60 000,00

257

NIE
Wyczerpana
pula
środków

15 000,00

177

NIE
Wyczerpana
pula
środków

200 000,00

141

NIE
Wyczerpana
pula
środków

120 000,00

109

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Budowa siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni, 100-metrowej
podwójnej bieżni, piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal, miejsca do rzutu
kulą, umieszczenie na całym obiekcie ławek i koszy na śmieci oraz
zainstalowanie trzech tablic informacyjnych.
2. SM0065 Street Park Budowlanka
lokalizacja: Zespół Szkół Technicznych, ul.Legionów 19/25, 87-100 Toruń
Montaż systemu poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała,
w tym: kompletów poręczy symetrycznych, drążków o różnych wysokościach,
kompletów drabinek pionowych i poziomych, ławeczki skośnej, rury pionowej,
wykonanie nawierzchni żwirowej.
3. SM0067 Równy chodnik-jasna droga
lokalizacja: Teren położony pomiędzy budynkami ul. Grudziądzka 10/12,
Grudziądzka 6-8, Legionów 1/3, Legionów 5, Legionów 7/9, Odrodzenia 11/13,
Odrodzenia 7-9
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, montaż pięciu lamp LED.
4. SM0062 Zielony Toruń - sto drzew zamiast żółtych słupków!
lokalizacja: Ul. Legionów od skrzyżowania z Grudziądzką do Średnicówki
Obsadzenie ul. Legionów robiniami akacjowymi i głogami na całej długości - w
miejscach, w których pozwalają na to sieci podziemne i warunki ruchu
drogowego.
5. SM0069 Rewitalizacja alei lipowej przy ul. Joachima Lelewela
lokalizacja: Ulica Joachima Lelewela na odcinku od ul. Kołłątaja do ul.
Wiązowej
Rewitalizacja alei lipowej przy ul. Joachima Lelewela posadzenie 17 sztuk lip
w miejscu usuniętych, starych drzew.
6. SM0075 Rewitalizacja podwórka przy ul. Przy Rynku Wełnianym 1-3,
Grudziądzka 32-36, 38-38a, Czarnieckiego 3-7
lokalizacja: Podwórko przy ul. Przy Rynku Wełnianym 1-3, Grudziądzka 3236, 38-38a, Czarnieckiego 3-7 (działka nr 603/9 będąca własnością Gminy)
Nawiezienie i wyrównanie ziemi ogrodniczej, posianie trawy, budowa placu
zabaw, ustawienie stojaka rowerowego, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci,
demontaż zniszczonych płyt chodnikowych, wykonanie chodników z kostki
brukowej, wykonanie podestów wejściowych z kostki brukowej, regulacja krat
piwnicznych, studzienek oraz wycieraczek.
7. SM0074 Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Przy Rynku
Wełnianym/Czarnieckiego
lokalizacja: Wiata śmietnikowa przy ul. Przy Rynku Wełnianym/Czarnieckiego
(działka nr 636/35 będąca własnością Gminy Miasta Toruń)
Rozbiórka istniejącej wiaty, montaż czterech pojemników półpodziemnych z
wkładem stalowym i drewnianą obudową, uzupełnienie ubytków bocznej
ściany garażowej (graniczącej z wiatą), posadzenie krzewów wokół
pojemników.

8. SM0070 Walecznych tysiąc zostało w Toruniu. Przywróćmy pamięć o żołnierzach
bawarskich, którzy w 1813 roku bronili miasta przed Rosjanami i
spoczywają w rejonie ul. Bawarczyków i Legionów
lokalizacja: Skwer przy ul. Bawarczyków, przy skrzyżowaniu z ul. Legionów,
obok pomnika wystawionego w 1888 roku

1 500,00

67

NIE
Wyczerpana
pula
środków

12 000,00

66

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Postawienie tablicy informacyjnej o spoczywających w rejonie ul.
Bawarczyków, ul. Legionów i ul. Młodzieżowej szczątków tysiąca bawarskich
żołnierzy.
9. SM0076 W Starym Mieście Młody Duch
lokalizacja: Starówka
Organizacja warsztatów dla mieszkańców - warsztat fotograficzny, warsztat
ceramiki, zajęcia komputerowe, rozmowy z młodzieżą na temat starzenia się i
solidarności międzypokoleniowej.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Stawki, pula: 295.250 zł.
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. ST0055 Zielony skwer odpoczynku
lokalizacja: Teren przy ul. Hallera o kształcie trójkąta na wysokości posesji nr
40-48

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

120 000,00

138

TAK

175 250,00

131

TAK

Nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy, stołów do gier planszowych, stojaków
na rowery, oświetlenia, budowa alejek, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych.
2. ST0056 Rowerowy placyk manewrowy "Puchatek"
lokalizacja: Teren planowanego zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul.
Łącznej/Czapli/Tataraków
Budowa rowerowego placu zabaw do nauki zasad poruszania się po drogach, z
wąskimi drogami symbolizującymi jezdnie oraz miniaturowymi znakami
drogowymi.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Wrzosy, pula: 395.124 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. W0060 Skwer rekreacyjny przy ul. Chmielnej
lokalizacja: Park między ul. Fasolową a Słoneczną

Koszt
Liczba Czy projekt
po
głosów został wybrany?
weryfikacji
200 000,00

1064

TAK

390 000,00

1036

NIE
Niewystarczająca
pula środków

195 124,00

334

TAK

20 000,00

151

NIE
Niewystarczająca
pula środków

Budowa siłowni zewnętrznej (2-3 urządzenia), boiska do badmintona, placu
zabaw, montaż ławek parkowych (teren parku między ul. Fasolową a ul.
Słoneczną - przy ul. Chmielnej).
2. W0059 Wrzosy się rozwijają - inwestujemy w zdrowie fizyczne
lokalizacja: Wrzosy, przy zbiegu ulic Chabrowej i Storczykowej
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę
nożną, montaż oświetlenia, ułożenie chodnika z kostki brukowej.
3. W0062 Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna przy ul. Słowiczej
lokalizacja: Ul. Słowicza, u wylotu ulic: Niedźwiedziej i Sarniej. Jednostka
ew. 046301_1 (TORUŃ), Obręb 25, Arkusz 1, Numer 45/2, Pow. ew. 5043,
nr jedn. rej. 26
Budowa placu zabaw dla dzieci (m.in. zjeżdżalnia, huśtawki i piaskownica)
oraz siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych, wykonanie ogrodzenia.
4. W0383 Czyste powietrze - zdrowy Toruń. Akcja informacyjna dotycząca
szkodliwości palenia śmieci oraz sposobów na bardziej oszczędne i
ekologiczne palenie węglem i drewnem
lokalizacja: Osiedle domów jednorodzinnych, Wrzosy
Organizacja akcji informacyjnej na temat oszczędnego i ekologicznego
palenia węglem lub drewnem oraz szkodliwości palenia śmieci.

Wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu Partycypacyjnego Torunia na 2017 rok
Ogólnomiejskie, pula: 2.109.000 zł
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

1. O0076 Boisko wielofunkcyjne
lokalizacja: Zbieg ulic Iwanowskiej i Prűfferów; na części działki nr 626 w
obrębie geodezyjnym 70, jednostka ewidencyjna 046301_1 (Toruń)

Koszt
Liczba
po weryfikacji głosów

Czy
projekt
został
wybrany?

370 000,00

2799

TAK

100 000,00

2618

TAK

350 000,00

2415

TAK

1 289 000

2103

TAK

25 000,00

1990

NIE
Wyczerpana
pula
środków

250 000,00

1886

NIE
Wyczerpana
pula
środków

180 000,00

1844

NIE
Wyczerpana
pula
środków

40 000,00

1357

NIE
Wyczerpana
pula

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę
ręczną lub futsal, koszykówkę, siatkówkę, montaż ławek, koszy na śmieci,
stojaków rowerowych.
2. O0364 Remont boksów z wybiegami dla psów
lokalizacja: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Przybyszewskiego 3
Remont ciągu dziewięciu boksów z wybiegami, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w boksach, zainstalowanie mat grzewczych w legowiskach.
3. O0326 LuxFest vol. 2 - edycja specjalna Mikołajkowa
lokalizacja: Toruń - Hala Toruń Arena, ul. Generała Józefa Bema 73-89
Organizacja w grudniu 2017 r. festiwalu z koncertami wielu zespołów, m.in.:
Arka Noego, Dawid Podsiadło, Organek, Luxtorpeda, TSA, z warsztatami
plastycznymi, kącikiem zabaw, warsztatami radiowymi, rzeźbiarskimi.
4. O0366 Odpoczywaj w lesie
lokalizacja: Kompleks leśny lasów bielawskich, pomiędzy osiedlami: Na
Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek, położony w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta, wzdłuż ulic: Olimpijska i Leśny Trakt
Budowa ścieżek pieszych, biegowych i tras rowerowych, postawienie ławek,
montaż koszy na śmieci, siłowni, tablic edukacyjnych i kierunkowych z
przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
5. O0325 Sterylizacja 150 toruńskich kotów wolno żyjących
lokalizacja: Miasto Toruń
Przeprowadzenie sterylizacji 150 kotów, w tym 120 kotek, wolno żyjących na
terenie miasta Torunia.
6. O0390 Rewitalizacja alei łączącej ulicę Leonida Teligi z pętlą tramwajową na ulicy
Olimpijskiej
lokalizacja: Osiedle Na Skarpie - teren częściowo Gminy Miasta Toruń i
częściowo spółdzielni
Wymiana nawierzchni alei - traktu spacerowego - na kostkę betonową,
ustawienie ławek i koszy na śmieci, wymiana lamp oświetleniowych.
7. O0376 "Nadzieja" - otwarty rehabilitacyjny plac zabaw dla dzieci z
niepełnosprawnością przy Hospicjum dla Dzieci Nadzieja
lokalizacja: Wyznaczony obszar, zlokalizowany na terenie Hospicjum Nadzieja
prowadzonego przez Fundację Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i
Ziemi w Toruniu, ul. Włocławska 169 B, 87-100 Toruń
Budowa integracyjnego placu zabaw z przyrządami dla dzieci
niepełnosprawnych będących pod opieką Hospicjum Nadzieja oraz innych
dzieci zamieszkałych w Toruniu; montaż huśtawki z podjazdem na wózek,
huśtawki dwuosobowej, karuzeli z podjazdem na wózek inwalidzki, ścianki
wspinaczkowej.
8. O0374 Wybieg dla psów
lokalizacja: Rydygiera - tereny zielone, przyległe do Fortu "Sobieski"

Urządzenie ogrodzonego wybiegu dla psów z wydzieloną strefą dla małych
psów, zamontowanie dwóch koszy z dystrybutorami woreczków na psie
odchody, ławek parkowych dla właścicieli, koszy na śmieci, psich toalet.
9. O0337 Wiosną krokusy zamiast psich kup!
lokalizacja: Cały Toruń, trawniki przy głównych ciągach komunikacyjnych

środków

65 000,00

792

NIE
Wyczerpana
pula
środków

35 000,00

697

NIE
Wyczerpana
pula
środków

115 000,00

656

NIE
Wyczerpana
pula
środków

30 000,00

648

NIE
Wyczerpana
pula
środków

45 000,00

636

NIE
Wyczerpana
pula
środków

20 000,00

614

NIE
Wyczerpana
pula
środków

125 000,00

555

NIE
Wyczerpana
pula
środków

690 000,00

518

NIE
Wyczerpana
pula
środków

45 000,00

487

NIE

Obsadzenie krokusami trawników wzdłuż najważniejszych ciągów pieszych w
Toruniu lub węzłów przesiadkowych - trawniki przy głównych ciągach
komunikacyjnych, z wykorzystaniem 100 tysięcy cebulek kwiatowych.
10. O0319 Twierdza Toruń - system informacji fortecznej
lokalizacja: Zachowane obiekty dziewiętnastowiecznej Twierdzy Toruń
Wykonanie miejskiej internetowej platformy informacyjnej, dostępnej także na
urządzeniach mobilnych, prezentującej w atrakcyjny sposób obiekty Twierdzy
Toruń.
11. O0358 Ośrodek wsparcia św. Jana Chrzciciela w Toruniu, działający na rzecz
dorosłych osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia
lokalizacja: Zespół Szkół nr 26 w Toruniu
Utworzenie ośrodka wsparcia św. Jana Chrzciciela w Toruniu adresowanego do
osób z różnym stopniem sprawności umysłowej lub fizycznej, w różnym wieku,
którzy pochodzą ze środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją.
12. O0368 Toruń czyta - sieć punktów do wymieniania książek
lokalizacja: 1. Plac Rapackiego (między przystankiem tramwajowym a
autobusem) 2. Bema (w okolicy siłowni zewnętrznej) 3. Park Bydgoski 4.
Wrzosy (róg ul. Kwiatowej i Szosy Chełmińskiej) 5. Gagarina (w okolicy
przystanku autobusowego/tramwajowego koło Uniwersytetu) 6. Dworzec
Wschodni 7. Rubinkowo (ul. Piskorska) 8. Bielawy (przy przystanku
końcowym, koło CH Bielawy) 9. Park Glazja (obok siłowni zewnętrznej) 10. w
pobliżu Domu Muz przy ul. Poznańskiej
Zaprojektowanie, wykonanie oraz ustawienie w wyznaczonych miejscach w
przestrzeni publicznej półek na książki (zabezpieczonych przed warunkami
pogodowymi), w ramach bookcrossingu.
13. O0188 Zrozumieć media - warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjalnych miasta Torunia
lokalizacja: Toruń
Organizacja 30 godzin warsztatów podzielonych na 6 cykli po 5 godzin.
14. O0330 Zdrowie i ekologia na Barbarce
lokalizacja: Osada Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z toruńskich placówek oświatowych,
popularyzującej zdrowy tryb życia oraz podniesienie poziomu świadomości
dzieci i młodzieży na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i ich wpływu
na zdrowie człowieka.
15. O0362 Dłoń w dłoń - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla osób z
autyzmem i zespołem Aspergera
lokalizacja: Toruń
Organizacja całorocznych cykli ok. 20-30 godzin zajęć rozwijających
kompetencje społeczne i osobiste dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu.
16. O0380 Stary Kaszownik jak nowy
lokalizacja: Osiedle Przy Kaszowniku, Rynku Wełnianym, Czarnieckiego.
działki 636/35, 636/20 obręb 10
Wymiana nawierzchni ulic i chodników, wykonanie miejsc parkingowych w
rejonie ulic: Przy Kaszowniku 9-21, Przy Rynku Wełnianym 5-13,
Czarnieckiego 2-2b, Jagiellońska 21-23.
17. O0381 Naucz się ratować! Kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców Torunia

lokalizacja: Toruń

Wyczerpana
pula
środków

Przeszkolenie mieszkańców Torunia z zakresu pierwszej pomocy udzielanej
dzieciom i dorosłym.
18. O0370 Historyczne wakacje i ferie dla dzieci i młodzieży z Torunia
lokalizacja: Toruń - wszystkie jego dzielnice

80 000,00

461

NIE
Wyczerpana
pula
środków

533 000,00

434

NIE
Wyczerpana
pula
środków

420 000,00

387

NIE
Wyczerpana
pula
środków

100 000,00

269

NIE
Wyczerpana
pula
środków

605 000,00

235

NIE
Wyczerpana
pula
środków

50 000,00

223

NIE
Wyczerpana
pula
środków

250 000,00

187

NIE
Wyczerpana
pula
środków

40 000,00

187

NIE
Wyczerpana
pula
środków

50 000,00

185

NIE
Wyczerpana

Organizacja tygodniowego turnusu dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów, którzy będą mieli okazję w ciekawy sposób poznać historię regionu
i miasta; zajęcia w okresie wakacji (4 tury po 15 osób w każdej z trzech grup
wiekowych, 45 osób na turnus) oraz ferii zimowych w 2017 r.
19. O0360 Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do
kładki nad rurami ciepłociągu
lokalizacja: ul. Klonowa - odcinek od ul. Skłodowskiej-Curie do kładki nad
rurami ciepłociągu
Modernizacja ulicy uwzględniająca: remont chodnika i budowę ścieżki
rowerowej, poprawę nawierzchni dla pojazdów samochodowych, zwiększenie
oświetlenia, ustawienie znaków drogowych i koszy na śmieci.
20. O0382 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy Szosie
Chełmińskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Zbożowej
lokalizacja: Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Zbożowej
Montaż widocznych z daleka, intensywnie oświetlonych znaków D6 (przejście
dla pieszych) oraz dodatkowego oświetlenia na wszystkich sześciu przejściach
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.
21. O0310 Wybieg dla psów wraz z uporządkowaniem terenu zielonego wokół
lokalizacja: Teren zielony między ul. Słoneczną (za przystankiem
autobusowym) a ul. Chmielną
Urządzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem, wydzieloną strefą dla małych
psów, piaskownicą do utrzymania czystości, koszami na odpady, ławkami dla
właścicieli i nasadzeniami zieleni w otoczeniu, uporządkowanie terenu
zielonego - usunięcie zanieczyszczeń, postawienie ławek, kosza na śmieci.
22. O0375 Remont ulicy od Legionów 49 do Kołłątaja 4, ulica bez nazwy
lokalizacja: Ul. Legionów 49 do Kołłątaja 4
Wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową.
23. O0369 BiblioSFERA - miejsce twórczych spotkań
lokalizacja: Wybrane Filie Biblioteczne Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Organizacja warsztatów dla różnych grup odbiorców (dzieci i młodzieży,
dorosłych, seniorów), m.in. projektowanie i pielęgnacja działek oraz zieleni na
balkonach, tworzenie gier planszowych, taniec współczesny, spotkania
autorskie ze znanymi pisarzami, warsztaty kulinarne.
24. O0068 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbruk wjazdu pomiędzy
budynkami Czarnieckiego 3-7, Grudziądzka 32-36, Rynek Wełniany 1-3,
poszerzenie drogi wewnętrznej wokół placu wraz z wykonaniem
nawierzchni i miejsc postojowych, wykonanie nowej nawierzchni
chodników wokół budynków i na terenie zielonym
lokalizacja: Działka nr 603/9
Zakres projektu jak w tytule.
25. O0336 Festiwal Improwizacji Teatralnej "JO!"
lokalizacja: Centrum Kultury Dwór Artusa
Organizacja trzydniowego festiwalu improwizacji teatralnej w Centrum Kultury
Dwór Artusa.
26. O0350 Muzyczne Ferie
lokalizacja: CKK Jordanki

pula
środków

Organizacja szkolnych ferii zimowych dla dzieci w wieku 6-12 lat, w formie
zajęć muzyczno-plastycznych, rytmicznych, teatralnych w Centrum KulturalnoKongresowym JORDANKI.
27. O0363 Festiwal "ToruńFest"
lokalizacja: Bulwar Filadelfijski, okolice Mariny

60 000,00

172

NIE
Wyczerpana
pula
środków

500 000,00

171

NIE
Wyczerpana
pula
środków

80 000,00

163

NIE
Wyczerpana
pula
środków

110 000,00

139

NIE
Wyczerpana
pula
środków

4 000,00

121

NIE
Wyczerpana
pula
środków

100 000,00

121

NIE
Wyczerpana
pula
środków

150 000,00

72

NIE
Wyczerpana
pula
środków

Organizacja festiwalu, na którym zostaną zaprezentowani artyści związani z
Toruniem: zespoły muzyczne, plastycy, autorzy książek, animatorzy,
performerzy.
28. O0072 Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Wybickiego od ul. Wiązowej przez
Wybickiego 19-19C do ulicy Wiązowej
lokalizacja: Ul. Wybickiego 19-19C, 21-21C w Toruniu
Zakres projektu jak w tytule.
29. O0389 Toruń dla fotomaniaków
lokalizacja: Miejska instytucja kultury
Utworzenie pracowni fotograficznej wyposażonej w sprzęt (oświetlenie,
systemy tła, ekrany doświetlające, podstawowe elementy namiot bezcieniowy
itp.), która będzie dostępna za niewielką opłatą dla amatorów fotografii.
30. O0352 SymfoNoc
lokalizacja: Centrum Kulturalno-Kongresowe "Jordanki"
Organizacja koncertu z udziałem Big-Bandu Toruń, toruńskich zespołów
kameralnych oraz Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum KulturalnoKongresowym JORDANKI. Akustyczna podróż po wnętrzach CKK Jordanki, z
wykorzystaniem muzyki z różnych epok.
31. O0309 Budowa śmietników oraz śmietników na odchody zwierzęce wzdłuż ul.
Fasolowej
lokalizacja: Ul. Fasolowa
Zakres projektu jak w tytule.
32. O0377 Namioty wyklętych - koncert patriotyczny
lokalizacja: Rynek Staromiejski w Toruniu
Organizacja koncertu o charakterze historycznym i upamiętniającym żołnierzy
wyklętych z wystawą tematyczną, stoiskiem z literaturą, prezentacją
multimedialną, żołnierską grochówką, występami grup rekonstrukcyjnych.
33. O0387 Festiwal "Patrz pod nogi"
lokalizacja: Starówka i Dolina Marzeń
Organizacja międzynarodowego festiwalu tymczasowego graffiti (wykonanego
kredą) na chodnikach.

