Budżet obywatelski w Toruniu
na 2020 rok
WYNIKI GŁOSOWANIA

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
BIELAWY-GRĘBOCIN
Lp.

ID

1. GB0063

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy.
lokalizacja: Toruń, ul. Szczecińska 38 - teren zielony oraz budynek
kościoła.

Koszt
Liczba
po
głosów
weryfikacji

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

120 000,00

388

TAK

WKu

185 000,00

355

TAK

MOSiR

160 000,00

NIE
201 niewystarczająca
pula środków

15 000,00

96

Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i
koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.
Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka!
lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami: Koszalińską - Szczecińską Krynicką. Działki nr: 326/14, 469/2, 292/9, 292/6.
Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń,
gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej,
2. GB0067
oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu:
tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw
zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe,
trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura
zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice,
statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.
Wzbogacenie siłowni i placu zabaw Osiedla Pancernych przy ul.
Chrzanowskiego.
lokalizacja: Toruń Osiedle Pancernych pomiędzy ulicą
Chrzanowskiego torami kolejowymi i ulicą Wymarzoną.
3. GB0064 Zmiana zakresu: Drabinki, bezpieczna nawierzchnia, poręcze do
pompek, drążki, drabinki olimpy, ławki, orbitrek, jeździec,
ujeżdżacz, wioślarz, karuzela, alpinista lub taternik, zamiana skate
parku na powierzchnię betonową z podjazdami, nawierzchnia z
kostki, kamera z funkcją podczerwieni. Bez oświetlenia placu
zabaw.
Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody
na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu.
lokalizacja: OM Olsztyńska 110a, 110b, 112, 112a, 112b, 112c. Nr
ewidencyjny gruntów: 110 A 144/15 obręb 54, 110 B 144/12:
144/13 obręb 54, 112 144/21 obręb 54, 112A 144/20 obręb 54, 112
4. GB0066
B 144/19 obręb 54, 112 C 144/18 obręb 54.
Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można
wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich
odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.

Pozostaje kwota: 53 977 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

TAK

-

MZD

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
BYDGOSKIE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
Liczba Czy projekt
po
Realizator
głosów został wybrany?
weryfikacji

Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu moja przystań.
lokalizacja: Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu /
Martówka / Błonia nadwiślańskie.
1.

2.

B0487

Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły
biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji:
okolice Parku Miejskiego, Martówki, błoni nadwiślańskich - do
uzgodnienia.

Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele
Michalitów.
lokalizacja: Teren pomiędzy ulicami Bydgoską, Danielewskiego
i Rybaki - nr działki 125/2, obręb 0012 - jest to teren będący
własnością Gminy Miasta Toruń. Ścieżka wybrana do
B0488 wyremontowania jest dokładnie wskazana na mapce i zdjęciach
będących załącznikiem do wniosku.

85 000,00

586

TAK

WIiR

110 000,00

465

TAK

WIiR

44 210,00

320

TAK

WIiR

33 000,00

271

TAK

WKu

130 000,00

227

TAK

MOSiR

Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie
odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej
ścieżki o nawierzchni mineralnej.

3.

B0466

Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w
Toruniu.
lokalizacja: Ul. Słowackiego 114 w Toruniu; obręb 7 działki nr
260; 247/2; 263/1; 263/2. Działki są własnością GMT (263/2), w
użyczeniu MOSiR od 2005 roku (263/1; 247/2) i MZD 260;
Skwer zieleni sąsiadujący z Halą Olimpijczyk od strony ul.
Słowackiego.
Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek
chodnikowych, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu,
nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze
na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o
obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście
na skwerze.
Magiczny świat podróży na Bydgoskim.
lokalizacja: Toruń, Bydgoskie Przedmieście.

4.

B0489

Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów,
animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników,
reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność
kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka
egzotycznego, jako działanie nieefektywne.
Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla
starszych dzieci.
lokalizacja: Ul. Aleja 700-lecia 77 - miejsce starego placu zabaw
między wieżowcami nr 14 i 16 a budynkiem MSM.

5.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania
B0481 minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat
śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana
istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie
(pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy,
przeplotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa,
3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa
zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie

minimalnych odległości.

6.

B0491

Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych.
lokalizacja: Boisko na terenie Osiedla Młodych, przy ulicy
Tuwima 14.

150 000,00

221

TAK

MOSiR

150 000,00

186

NIE
niewystarczająca
pula środków

-

50 000,00

167

TAK

MOSiR

40 000,00

119

TAK

MOSiR

Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości
dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.

7.

B0485

UMK zmienia się dla nas każdego dnia.
lokalizacja: Toruń, ul. Reja 25, działka geodezyjna nr 126/2
(droga wewnętrzna obok Domu Studenckiego UMK nr 12,
budynku wielorodzinnego przy ul. Reja 23 oraz w pobliżu
Przychodni Lekarskiej "Zdrowie").
Zakres: Utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi (wjazdu)
obok Domu Studenckiego nr 12. Realizacja pod warunkiem
trwałego zniesienia znaku ograniczającego wjazd na teren objęty
projektem.
Frajda w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw.
lokalizacja: Plac na ul Gałczyńskiego między blokami 33-35 a
29-31.

8.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania
minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat
śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana
B0482
istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w
projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie
w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku,
zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca
oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie
możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie
minimalnych odległości.
Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego.
lokalizacja: Plac zabaw między blokami na ul. Gałczyńskiego
29-31 i 25-27.

9.

Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania
minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat
B0475
śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana
istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w
projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianim
gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie
w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub
kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
CHEŁMIŃSKIE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
Liczba
po
głosów
weryfikacji

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych.
lokalizacja: Ul. Polna 14A Toruń. Działka 23/9 obręb 33 róg Polnej i
Legionów obok boiska Orlik.
Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie
1. CH0468 gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubełek, huśtawka typu
ważka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk,
ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pająk, piaskownica,
tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia
(drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na
śmieci.

2. CH0465

Rekreacja Przy Lesie.
lokalizacja: Szosa Chełmińska między ul. Polną a św. Józefa, między
stacją paliw a sklepem Netto, obszar 35, działki 1, 2/1, powierzchnia
terenu ok. 900 m2 - zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul.
Polna 12.
Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana
zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga,
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt
połączony z projektem W0432).

3. CH0463

Orzeźwienie dla Chełmionki. Zraszacze i woda na miejskich
placach rekreacyjnych.
lokalizacja: Topolowym Ludzik (teren między ulicami Długą,
Hurynowicz, Szosą Chełmińską); Skwer Borowików (teren przy
ulicy Borowiackiej); Zielony Skwer przy ul. Św. Józefa - obok
przyszłego skrzyżowania z przyszłą ulicą Długą.

160
000,00

512

TAK

MOSiR

164
836,00

427

TAK

MOSiR

120
000,00

NIE
305 niewystarczająca
pula środków

WIiR

10 000,00

264

TAK

WŚiZ

40 000,00

232

TAK

WŚiZ

22 000,00

206

TAK

WPiT

Zmiana zakresu: Doprowadzenie wody do trzech lokalizacji dla
zraszaczy, montaż hydrantów oraz w pełni automatycznego systemu
podlewania roślinności, montaż zraszaczy lub kurtyn (po jednym) na
Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików, obsługa systemów
podlewania.

4. CH0460

Zielona ulica Mohna.
lokalizacja: Strona zachodnia ulicy Jana Mohna (od ul. Długiej do ul.
Bartkiewiczówny). Nr działki 122/3.
Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych
fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).
Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie.
lokalizacja: Teren otaczający budynek mieszkalny przy ul. Szosa
Chełmińska 161-163.

Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów,
ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana
5. CH0466
ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub
roślin tworzących darń, obsadzenie krzewami zielonych skwerków
przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego
krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej,
nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami
kwiatowymi.
Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia.
6. CH0464 lokalizacja: Ul. Św. Józefa, park przy Toruńskich Wodociągach.

Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem
krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników,
urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp.,
warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness,
atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z
nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta
zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym
limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
Obsadzenie żywopłotem terenu gminnego przy Sz. Chełmińskiej,
dom 155 A, B, C.
lokalizacja: Ul. Szosa Chełmińska 155 A, B, C działki przyległe do
chodnika, zaznaczone na mapce krzyżykami na czerwono.
7. CH0467

Zakres: Szerszy żywopłot z krzewów z Berberysą Smaragd, na
każdym skwerku japońskie akcenty Tawuły Golden Princes, obsianie
pustych miejsc trawą. Realizacja po zakończeniu inwestycji na ul.
Długiej.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

10 000,00

NIE
139 niewystarczająca
pula środków

-

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
CZERNIEWICE
Lp.

1.

ID

CZ0069

Nazwa zadania i jego lokalizacja
(o ile dotyczy)
Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego na placu
rekreacyjno-sportowym u zbiegu
ulic: Zdrojowa / Włocławska w
Czerniewicach.
lokalizacja: Plac rekreacyjnosportowy mieszczący się u zbiegu
ulic Zdrojowa / Włocławska w
Czerniewicach - Toruń.

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został
wybrany?

Realizator

73 514,00

113

TAK

MOSiR

22 000,00

106

TAK

WPiT

60 000,00

101

TAK

MZD

30 000,00

83

TAK

WOL

Zakres: Demontaż 4 słupów
starego typu, wykonanie nowej
instalacji podziemnej i montaż ok.
7 słupów z oświetleniem LED.
XX festyn parafialny Tu są moje
Czerniewice.
lokalizacja: Ul. Włocławska 256,
87-100 Toruń - plac przy kościele.

2.

3.

CZ0063

CZ0074

Zakres: Festyn, występ zespołu
muzycznego, konkurencje
sportowe, konkursy, pokazy
artystyczne, atrakcje typu
zjeżdżalnie, trampoliny, kule
wodne, malowanie twarzy,
przejażdżki na kucykach i quadach,
nagrody za udziały w konkursach,
zaplecze techniczne, nagłośnienie,
oświetlenie, animatorzy, opłaty
ZAiKS, artykuły spożywcze,
ubezpieczenie, zaplecze sanitarne,
itp. Możliwa korekta zakresu
rzeczowego w celu dostosowania
do limitu środków, w tym limit
łączny na nagrody dla uczestników
2 000 zł.
Rewitalizacja terenu zielonego
oraz montaż stojaków na rowery
i pojemników na psie odchody.
lokalizacja: OM Solanki w
Toruniu: ul. Włocławska 224, 226,
228 i 230; ul. Gardzielewskiego 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10a, 10b-c, 10d-e,
12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40,
42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek:
181, 183, 184, 185, 186, 190, 193194, 205 i 207.
Zmiana zakresu: Stojaki na rowery
w kształcie litery U, kosze na
śmieci - 12 sztuk (do których
można także wrzucać odchody po
psach), uzupełnienie krzewów.

4.

CZ0073

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla
mieszkaniowego Solanki poprzez
montaż monitoringu.

lokalizacja: OM Solanki w
Toruniu: ul. Włocławska 224, 226,
228 i 230; ul. Gardzielewskiego 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10-a, 10b-c, 10d-e,
12, 14, 16; ul. Solankowa 38, 40,
42, 44, 46 - Obręb 76, nr działek:
181, 183, 184, 185, 186, 190, 191,
192, 193-194, 205 i 207.
Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer
do monitoringu wizyjnego i
przekazanie ich administratorowi w
celu zamontowania i użytkowania
we własnym zakresie.
Zieleń ozdobna przy wjeździe do
Czerniewic.
lokalizacja: Ul. Zdrojowa na
odcinku od ul. Łódzkiej do ul.
Matysiaków (w pasach drogowych)
działka nr 373, 494, 495; obręb 76.

5.

CZ0066

Zakres: Nasadzenie zieleni
ozdobnej, wyeliminowanie traw i
nasadzenie w ich miejsce
roślinności, która nie będzie
kłopotliwa w utrzymaniu.
Zastosowanie różnorodnej zieleni:
niska, kwitnąca, drzewka i krzewy
niskopienne, sucholubne.
Wykorzystanie kory drzewnej i
kamienia ozdobnego.

40 000,00

79

TAK

WŚiZ

25 000,00

56

TAK

MOSiR

7 000,00

50

TAK

SP34

80 000,00

45

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Modernizacja i dyslokacja
obiektów sportoworekreacyjnych na terenie przy ul.
Włocławskiej 220-222 w
Czerniewicach.
lokalizacja: Ul. Włocławska 220222, działka 113/2, obręb 76.
6.

CZ0071

Zakres: Utwardzenie kostką
podłoża pod stołem do pig-ponga,
montaż 2 ławek z oparciem,
pojemnik na śmieci, przeniesienie
dwóch stanowisk do grillowania
wraz z altankami w nowe miejsce,
utwardzenie podłoża (kostka) pod
altankami, nasadzenie gęstej i
wysokiej zieleni.
Wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych.
lokalizacja: Czerniewice - SP nr
34, ul. Włocławska 237/239.

7.

8.

CZ0072

CZ0067

Zakres: Wynajęcie zespołu
muzycznego, zaproszenie grupy
rekonstrukcyjnej, wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych.
Modernizacja obiektu typu New
Age Fit przy ul. Włocławskiej
220-222 w Czerniewicach.
lokalizacja: Ul. Włocławska 220222, działka nr 113/2, obręb 76.
Zakres: Modernizacja obiektu do

ćwiczeń ogólnorozwojowych typu
New Age Fit, nawierzchnia
bezpieczna z płyt poliuretanowych
w kolorze czerwonym.

9.

CZ0068

Amatorski turniej tenisa
stołowego Czerniewice Cup 2020.
lokalizacja: Sala przy Parafii pw.
Matki Bożej Łaskawej i św. J.
Escrivy w Toruniu przy ul.
Włocławskiej 256 lub hala
sportowa Zespołu Szkół nr 34 przy
ul. Włocławskiej 237 w Toruniu.

15 000,00

45

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

15 000,00

24

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Zakres: Turniej tenisa stołowego
dla mieszkańców osiedla
Czerniewice, drobny poczęstunek,
medale i dyplomy dla uczestników.
Zdrowe Czerniewice.
lokalizacja: Boisko wielofunkcyjne
przy zbiegu ulic: Zdrojowej i
Włocławskiej.
10.

CZ0065

Zakres: Cykl 50 treningów
ogólnorozwojowych na świeżym
powietrzu, z instruktorem, od
wiosny do jesieni, dla dzieci,
dorosłych i seniorów.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
JAKUBSKIE-MOKRE

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Zielone przystanki na Mokrym.
lokalizacja: Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki 41, działka 326/4
obręb 04; Przystanek autobusowy, ul. Kościuszki północna nitka, opodal
nr 41, działka 326/4 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul.Grudziądzka
78A, działka nr 167 obręb 04; Przystanek autobusowy, ul.Grudziądzka
81, działka nr 670 obręb 03; Przystanek autobusowy, ul.przy
1. JM0153 Kaszowniku opodal nr 37, działka nr 49/7 obręb 0018.

Czy
Koszt
Liczba projekt
po
Realizator
głosów został
weryfikacji
wybrany?

280 000,00

514

TAK

WŚiZ

100 000,00

408

TAK

MZD

55 000,00

334

TAK

MOSiR

30 000,00

327

TAK

MZD

60 000,00

247

TAK

MZD

3 000,00

230

TAK

WŚiZ

Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych
lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41,
Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w
ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni
drogowych.

2. JM0151

Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego.
lokalizacja: Dojazd do osiedla piernikowego od strony Szosy Lubickiej.
Obręb 56 działka nr 196/4, 197/4.
Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z
oznakowaniem.

Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy.
lokalizacja: Ul. Łąkowa na terenie Stadionu Osiedlowego Spółdzielni
Mieszkaniowej Kopernik, obszar między kortami tenisowymi a ul.
3. JM0147
Łąkową, wg Geoportalu działka nr 48, obręb 0004.
Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.

4. JM0150

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul.
Bażyńskich.
lokalizacja: Ulica Bażyńskich 20, nr działki 150/1.
Zakres: Wykonanie azylu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego
oznakowania.
Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu Daszyńskiego.
lokalizacja: Toruń, przy Placu Daszyńskiego.

5. JM0144

Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów,
rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na
Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.

Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy.
lokalizacja: Wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek", od
strony skrzyżowania ul. Lubickiej i Szosy Lubickiej z ul. targową. Obręb
6. JM0152 57, działka 125.
Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia
terenu rekreacyjnego "Misiaczek".

Pozostaje kwota: 21 110 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
KASZCZOREK
Lp.

ID

1. K0077

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)
Tor do żużla na rowerach w Kaszczorku.
lokalizacja: Kaszczorek ul. Fantazyjna 22, obręb 62 działka 47 lub
Zakole 17 lub działka 166/63 wraz z 167/2 wraz z 166/19 lub działka
253/37 przy ul. Skierki lub każda inna w Kaszczorku.
Zakres: Budowa toru do speedrowera wraz z wyprofilowaniem łuków i
ukształtowaniem przestrzeni wokół toru. Lokalizacja: ul. Skierki,
działka 253/37, obręb 61.

Koszt
Liczba
po
głosów
weryfikacji

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

120
000,00

93

TAK

MOSiR

35 000,00

80

TAK

MOSiR

50 000,00

74

TAK

WPiT

35 000,00

40

TAK

WE

55 000,00

26

NIE
niewystarczająca
pula środków

-

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gościnnej w Kaszczorku.
lokalizacja: Rejon ulic Gościnnej i Skierki - działka nr 253/37, teren
miejski.
2. K0082

Zakres: Dobudowanie do placu nowych urządzeń zabawowych dla
dzieci najmłodszych i średnich oraz jednego w części dla dzieci
większych.
Festiwal Drwęcy 2020 Etno.
lokalizacja: Brzeg Drwęcy od granic miasta Torunia (most
autostradowy) do Punktu Postojowego dla kajakarzy "Wygoda" w
pobliżu Muzeum Etnograficznego w Kaszczorku ul. Turystyczna.

3. K0074

4. K0079

Zakres: W ramach festiwalu odbędą się m.in. darmowe spływy
kajakowe dla 60 osób, występy folkowego zespołu muzycznego,
karaoke, konkursy z nagrodami dla dzieci, "Spływ na byle czym" z
nagrodami, warsztaty. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu
dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla
uczestników 3 500 zł. Realizacja planowana poprzez jednostkę
miejską.
Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku.
lokalizacja: Mobilny Dom Kultury Oryl i jego bezpośrednie pobliże
Oryl ul. Skierki Toruń lub jeśli to miejsce nie powstanie do 2020 roku
to inne miejsce w Kaszczorku np. Punkt Postojowy dla Kajarzy
Wygoda niedaleko Skansenu w Kaszczorku lub inne miejsce w
Kaszczorku ustalone przez organizatora.
Zmiana zakresu: Organizacja bezpłatnych półkolonii dla dzieci od 7 do
15 roku życia. Organizator - SP nr 27. Turnus dwa tygodnie, pięć dni
w tygodniu. Otwarty nabór dzieci, na podstawie regulaminu.
Szczegółowy plan zajęć opisany w projekcie może ulec modyfikacji, w
zależności od możliwości finansowych.

5. K0081

Koncert estradowy zespołu - gwiazdy ogólnopolskiej - na scenie w
Kaszczorku.
lokalizacja: Rejon ulic Gościnnej i Skierki - działka nr 253/37, teren
miejski.
Zakres: Koncert zespołu estradowego - gwiazdy ogólnopolskiej (być
może Skaldowie) na scenie plenerowej w Kaszczorku, pierwsza
połowa września 2020.

Pozostaje kwota: 46 438 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
PODGÓRZ
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja
(o ile dotyczy)

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został
wybrany?

Realizator

195 598,00

238

TAK

MZD

50 000,00

197

TAK

WŚiZ

120 000,00

179

TAK

WIiR

Trójkąt Galona.
lokalizacja: Trójkątny "dziki"
teren na zbiegu ulic Letnia i
Galona. Działka nr 643/1, 643/2,
636/2.

1.

P0150

Zakres: Zagospodarowanie
terenu, zachowanie obecnego
zadrzewienia, wyrównanie
gruntu, budowa parkingu,
rewitalizacja obszaru zielonego,
wykonanie nasadzeń drzew
ozdobnych i krzewów, montaż
ławek, wytyczenie ścieżek,
montaż koszy na śmieci.
Łapy, łapy, cztery łapy - chodź
na wybieg nie do chaty.
lokalizacja: Podgórz (obszar
Poznańska - Anders - Łódzka).
Jednak jestem otwarta na
wszelkie propozycje, oprócz
obszarów przeze mnie
wybranych.

2.

3.

P0146

P0145

Zakres: Urządzenie wybiegu dla
psów z ogrodzeniem, 5 płotków
do przeskakiwania, 4 obręcze, 2
kładki, 2 huśtawki, 1 szyld, 2
poidełka dla psów, ogrodzenie,
furtki drewniane, kosze na
odpady (w tym psie odchody),
ławeczki, wytyczenie ścieżek,
nowe nasadzenia drzew,
krzewów i kwiatów,
uporządkowanie istniejącej
zieleni, plac zabaw dla dzieci
(huśtawki, drabinki, wieża,
zjeżdżalnia, karuzela), kamera
monitoringu. Teren między
ulicami: Inowrocławską /
Andersa / Drzymały.
Zielony azyl dla mieszkańców
Podgórza i ich pupili.
lokalizacja: Teren dokładnie
pomiędzy ulicami: Okólną 11A,
Okólną 13, Okólną 34 i Letnią
73. Dla sprecyzowania: w
GoogleMaps (tryb satelity) to
zadrzewiony teren ze
zrujnowanym budynkiem
przypominającym wartownię.
Zmiana zakresu: Urządzenie
terenu rekreacyjnego, placu
zabaw, siłowni zewnętrznej,
ławek oraz miejsca
wyprowadzania psów (o ile

pozwolą na to wymagane
odległości od urządzeń
zabawowych). Budynek w
ramach innego działania miasta.

4.

P0149

Aktywny Podgórz - siłownia
łącząca pokolenia.
lokalizacja: Ul. 63 Pułku
Piechoty (naprzeciwko bloku
73A). W tym miejscu znajduje
się już wydzielony teren pod plac
zabaw, którego obecnie
planowana jest modernizacja.

70 000,00

158

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

50 000,00

148

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

160 000,00

119

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

40 000,00

102

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Zakres: Budowa siłowni
plenerowej, ławeczka, kosze na
śmieci, stojak na rowery,
obramowanie z kostki brukowej.
Budowa ogólnodostępnej
siłowni plenerowej przy ul.
Poznańskiej 294 w Toruniu.
lokalizacja: Ul. Poznańska 294:
nr działki 47/10 obręb 77 TTBS,
nr działki 44/10 obręb 77 GMT.
5.

P0152

Zakres: Budowa siłowni
zewnętrznej na utwardzonym
podłożu, postawienie orbitreka,
biegacza, rowerów, twistera,
prasy nożnej, wioślarza, słupa,
pajacyka, steppera, 2 ławek.
Tablica z regulaminem
korzystania, kosz na śmieci.
Plac wielofunkcyjny "Glinki".
lokalizacja: Ul. Szubińska, teren
zielony między boiskiem
sportowym a Parafią pw. S.W.
Frelichowskiego w Toruniu.

6.

P0148

Zakres: Wykonanie elementów
skateparku, oświetlenie, 5 ławek,
zadaszenie obiektu nad ławkami,
naniesienie graffiti klasycznych
zabaw chodnikowych,
podwyższone obrzeże
umożliwiające wylanie wody na
lodowisko, monitoring obiektu.
W razie wyboru nastąpi korelacja
z innymi projektami tego typu
realizowanymi w tym rejonie.
Street Workout Szubińska.
lokalizacja: Siłownia zewnętrzna
przy ul. Szubińskiej, na działce
numer 656.

7.

P0141

Zakres: Budowa parku
kalistenicznego, umieszczenie
drążków, drabinek i poręczy do
ćwiczeń, uzupełnienie sprzętu już
istniejącej w tym miejscu siłowni
zewnętrznej. W razie wyboru
nastąpi korelacja z innymi
projektami tego typu
realizowanymi w tym rejonie.

Relax przy grillu.
lokalizacja: Działka numer 656
przy ul. Szubińskiej (obok
siłowni zewnętrznej i boiska).
8.

9.

P0143

P0151

Zakres: Ustawienie zewnętrznego
grilla oraz dwóch ławek ze
stołami i śmietników. W razie
wyboru nastąpi korelacja z
innymi projektami tego typu
realizowanymi w tym rejonie.
Budowa chodnika od bloku
75A do ulicy Andersa.
lokalizacja: Teren pomiędzy
blokiem przy ulicy 63 Pułku
Piechoty 75A wzdłuż bloku do
bramki i dalej do ulicy Andersa.

20 000,00

82

TAK

MOSiR

75 000,00

81

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

10 000,00

70

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Zakres: Budowa chodnika na
wskazanym odcinku.
Modernizacja boiska na
Szubińskiej.
lokalizacja: Boisko na działce numer 656 przy ul. Szubińskiej.
10.

P0144

Zakres: Podwyższenie płotu za
bramkami - tak zwanych
"piłkochwytów". W razie wyboru
nastąpi korelacja z innymi
projektami tego typu
realizowanymi w tym rejonie.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
RUBINKOWO
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt Liczba
po weryf. głosów

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

Tyrolski szlak - 2 zjazdy linowe pełne radości.
lokalizacja: Donimirskiego 7 w stronę Kasztanowej 31, nr działki 7/31
i 10/23 - 1 tyrolka; Łyskowskiego 28 - teren SP nr 8 (od strony
Rakowicza 7), nr działki 29/23 - 1 tyrolka.
1. R0123 Zmiana zakresu: Ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach
(Donimirskiego 7 oraz Łyskowskiego 28) - podest z desek, lina
ocynkowana, wózek ze stali nierdzewnej z automtycznym hamulcem,
gumowe siedzisko z wkładem metalowym. Trzecia lokalizacja - ul.
Buszczyńskich 13 - niezgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Gry planszowe - ćwiczymy umysł.
lokalizacja: Kasztanowa 31, nr działki 7/28; Buszczyńskich 1-3, nr
działki 31/42 ; Buszczyńskich 5-7, nr działki 31/42; Buszczyńskich 13,
nr działki 10/27; promenada Piskorskiej - w pobliżu Piskorskiej 7-8 nr
działki 64/53; Niesiołowskiego 8-10, nr działki 54; Działowskiego 10
2. R0124
przy placu zabaw, nr działki 53/32; Dziewulskiego 33 plac zabaw, nr
działki 71/31; Dziewulskiego 22 nr działki 75/26.

60 000,00

1186

TAK

MOSiR

100
000,00

915

TAK

MOSiR

192
000,00

876

TAK

MOSiR

Zakres: Ustawienie 9 stołów do gier planszowych w różnych
lokalizacjach na terenie osiedla, wskazanych we wniosku.
Ze sportem na Ty - rewitalizacja boiska międzybudynkowego.
lokalizacja: Boisko usytuowane jest przy ul. Łyskowskiego 9-11 (koło
placu zabaw) - działka nr 49/57 obręb 51.
3. R0126
Zakres: Modernizacja boiska, wykonanie podbudowy i nawierzchni
syntetycznej, wyrysowanie pól do gry, nowe ogrodzenie, 2 kosze do
gry w koszykówkę, 2 ławki, 2 kosze na śmieci.
Oświetlenie dla torów rowerowych pumptrack na Rubinkowie.
lokalizacja: Obszar istniejącego kompleksu torów rowerowych
pumptrack na terenie IX LO na Rubinkowie, ulica Rydygiera 12A.
4. R0119 Działka ewidencyjna 49/40 obręb 0051.

80 000,00

NIE
414 niewystarczająca
pula środków

-

192
000,00

NIE
263 niewystarczająca
pula środków

-

Zakres: Oświetlenie istniejącego kompleksu torów typu pumptruck: 68 latarń energooszczędnych typu solarnego.

5. R0117

Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Filomatów
Pomorskich etap III.
lokalizacja: Parking przy garażach ul. Filomatów Pomorskich 5.
Zakres: Rozbudowa i modernizacja parkingu z kostki brukowej.
Liczba miejsc uzależniona od limitu dostępnych środków.

Pozostaje kwota: 33 381 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
RUDAK
Lp.

1.

ID

RU0054

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o
ile dotyczy)
Stanowiska parkingowe wzdłuż
osiedla Sosnowy Las.
lokalizacja: Obręb 66, działki
136,137, droga miejska ul.
Strzałowa, wzdłuż nieruchomości
17-19.

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został
wybrany?

Realizator

162 225,00

163

TAK

MZD

50 000,00

125

TAK

WŚiZ

20 000,00

104

TAK

WŚiZ

20 000,00

93

TAK

WIiR

70 000,00

74

TAK

WŚiZ

Zmiana zakresu zadania: Budowa 7
miejsc parkingowych, z
uwzględnieniem konieczności
ochrony zieleni.
Psi park.
lokalizacja: Działka nr 127/25,
między osiedlem Sosnowy Las a
kulochwytem.
2.

3.

RU0066

RU0065

Zakres: Budowa wybiegu dla psów.
Ogrodzony i wyposażony w sprzęt
do ćwiczeń. Realizacja zgodnie ze
standardami obowiązującymi w
Gminie Miasta Toruń.
Walentynkowe budki lęgowe na
Rudaku za odpady z plastiku.
lokalizacja: Budki lęgowe będą
mogły być zamontowane przez
mieszkańców na drzewach (tereny
zielone: obręb 67 dz.ew.201/3, 227,
208, 215, 567, 554, 561, 593, obręb
66 Dz.ew. 127/25) i budynkach
użyteczności publicznej, np. szkoła,
Dom Muz należących do gminy na
terenie Rudaka lub działkach
prywatnych na terenie Rudaka.
Zakres: Zakup 150 budek lęgowych
dla ptaków (50 dla jerzyków, 50 dla
drobnych ptaków, 50 dla szpaków) i
przekazywanie ich w zamian za
dostarczone butelki PET.
Renowacja figurki Matki Bożej
przy ul. Rudackiej.
lokalizacja: Figurka Matki Bożej
przy ul. Rudackiej 25.

4.

5.

RU0059

RU0064

Zakres: Renowacja figurki,
oczyszczenie pozostałości starych
farb, uzupełnienie ubytków,
likwidacja pęknięć, odmalowanie,
wzmocnienie terenu wewnątrz
ogrodzenia, odrestaurowanie
obudowy figurki.
Inwentaryzacja i waloryzacja
cennych drzew na terenie Rudaka.
lokalizacja: Tereny zielone na
terenie Rudaka, m.in.: obręb 67
Dz.ew. 201/3, 227, 208, 215, 554,

561, 593, obręb 66 Dz. ew.127/25
oraz wokół budynków użyteczności
publicznej, np. szkoła należąca do
gminy na terenie Rudaka lub na
działkach prywatnych na terenie
Rudaka (za zgodą właściciela).
Ponadto możliwe jest dodanie
działek obejmujących pasy drogowe.
Zakres: Inwentaryzacja drzew na
terenach gminnych okręgu,
wykonanie georeferencji drzew,
wskazanie najcenniejszych okazów,
udostępnienie informacji w aplikacji
mojedrzewo.torun.pl.
Stacje naprawcze rowerowe.
lokalizacja: Cztery lokalizacje
wskazane na mapce.
6.

7.

RU0060

RU0062

Zakres: Montaż stacji naprawczych
rowerowych w wybranych
lokalizacjach okręgu Rudak - 4
punkty.
Pojemniki przeznaczone na
składowanie psich odchodów: 7
sztuk.
lokalizacja: Gerwazego: 4, 6, 12, 16,
22; Podgórska: 14b,d - działki: 88/6,
96, 97 i 14/6, obręb 66.

45 000,00

69

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

5 000,00

61

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

20 000,00

26

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Zakres: Postawienie 7 pojemników
na odpady (do których można też
wrzucać psie odchody) oraz
podajników na woreczki, we
wskazanych lokalizacjach.

8.

RU0063

Stojaki na rowery przy budynku
Gerwazego / Podgórska.
lokalizacja: Gerwazego: 3, 4, 5, 6, 7,
9, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Podgórska
14 b,d - Działki nr 88, 6/96, 97 i
14b, obręb 66.
Zakres: Zainstalowanie 15 stojaków
na rowery, kształt odwróconej litery
U, we wskazanych lokalizacjach.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
SKARPA
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
Liczba
po
głosów
weryfikacji

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

Sport - to zdrowie.
lokalizacja: Boisko usytuowane pomiędzy budynkami Szarych
Szeregów 5 i Szarych Szeregów 7, obręb 59, numer działki 46/5.
1. SK0336

Zakres: Rewitalizacja boiska - przystosowanie do gry w futsal, piłkę
ręczną, koszykówkę (2 kosze). Nawierzchnia poliuretanowa, obrzeże
z kostki, 2 bramki, 4 lampy LED, nowe ogrodzenie, piłkochwyty, 20
siedzisk stadionowych, kosze na śmieci, tablica z regulaminem.
Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli środków, tj. 217 000
zł.

219
414,00

406

TAK

WIiR

215
000,00

389

TAK

WIiR

140
000,00

NIE
369 niewystarczająca
pula środków

Plac zabaw.
lokalizacja: Toruń, osiedle Na Skarpie, ul. Kusocińskiego 6, 16 a
Malinowskiego 5, 7. Obręb 59 numer działki 94/13.
2. SK0332

Zakres: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, obrzeży placu, montaż
urządzeń - zestaw zabawowy, bujaki 2 szt., huśtawka wagowa 2 szt.,
huśtawka wahadłowa, karuzela, ławka 1+2 szt. Tablica z
regulaminem, kosze na śmieci 3 szt., nowe oświetlenie LED 4 szt.,
ogrodzenie panelowe. Zakres zostanie dostosowany do dostępnej puli
środków, tj. 215 000 zł.

Bezpieczna Skarpa.
lokalizacja: Ligi Polskiej 5, Witosa 9 obręb 59 nr działki 92/9;
Szarych Szeregów 2 obręb 59 nr działki 46/5; Szosa Lubicka 152
3. SK0330 obręb 58 nr działki 35/54.
Zakres: Montaż 11 lamp typu LED we wskazanych lokalizacjach.
Podłączenie do systemu zasilania SM Na Skarpie.

Pozostaje kwota: 0,00 zł

-

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
STAROMIEJSKIE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o
ile dotyczy)

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

Czy projekt został
wybrany?

Realizator

190 000,00

593

TAK

WIiR

95 000,00

262

TAK

WIiR

55 000,00

212

TAK

WŚiZ

50 000,00

135

NIE
niewystarczająca pula
środków

-

Rekreacja i relaks w SP 24 dokończenie zadania z 2019 r.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 24
w Toruniu ul. Ogrodowa 3/5, 87-100
Toruń dokładnie - boisko dla uczniów
klas starszych.
1.

SM0414

Zakres: Uzupełnienie siłowni o trzy
urządzenia, 2 lampy LED, stół do gry
w piłkarzyki, do gry w szachy oraz w
warcaby, stół do ping-ponga,
wymiana chodnika, huśtawka
bocianie gniazdo (bezpieczna
nawierzchnia), trawa z rolki,
przedłużony rozbieg bieżni do skoku
w dal, przykrycie studzienek.
Wyjście ewakuacyjne ratujące
życie dzieci.
lokalizacja: Jęczmienna 10. Placówka
Stowarzyszenia WĘDKA.

2.

SM0418

Zakres: Urządzenie wyjścia
ewakuacyjnego z obiektu, schody
wewnętrzne, oznaczenia
ewakuacyjne.
Zasługujemy na piękną zieleń pod
oknami! Rewaloryzacja skwerku
pod blokiem PCK 21-25.
lokalizacja: Skwer pod blokiem PCK
21-25 - miejske działki, nie są objęte
dzierżawą.

3.

SM0417

Zakres: Uzupełnienie żywopłotu tak,
aby okalał cały trawnik, wymiana
ziemi, utwardzenie łąki, przesunięcie
ławki, wymiana krzewu na rabatę
bylinową przy ławeczkach, wymiana
stojaka na rower o kształcie U i
przesunięcie go, usunięcie suchej
brzozy, nasadzenie nowych krzewów
i drzew, pielęgnacja i leczenie
istniejącego drzewostanu, ustawienie
estetycznego termokompostownika,
kranik z wodą, budki lęgowe dla
ptaków, domki dla owadów.
Dość marnowania energii
torunian!!!
lokalizacja: Spotkania będą
zorganizowane na terenie Torunia.

4.

SM0421

Zmiana zakresu zadania:
Zorganizowanie spotkania
przeprowadzonego metodą Design
Thinking, podczas którego
mieszkańcy będą pracować nad
koncepcją instalacji umożliwiających
odzyskiwanie energii z miejskich

placów zabaw. Zadanie będzie miało
charakter edukacyjno-kreatywny,
służący zarówno wzrostowi
świadomości w zakresie ekologii,
potrzeb i możliwości energetycznych
w szczególności ze źródeł
odnawialnych, jak i stanowiący próbę
znalezienia pomysłów na poziomie
idei oraz koncepcji technicznych
służących wykorzystaniu energii
mechanicznej wyzwalanej podczas
korzystania z różnego rodzaju
urządzeń na placach zabaw. Zakres
związany z tworzeniem prototypów,
testowaniem i wdrożeniem zostaje
wyłączony z projektu. Projektowanie
i budowa urządzeń nie należy do
zadań własnych gminy.

Pozostaje kwota: 25 769 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
STAWKI

Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Czy
Koszt
Liczba projekt
po
Realizator
głosów został
weryfikacji
wybrany?

Nowoczesny plac zabaw - rozbudowa infrastruktury przy ul.
Nenufarów.
lokalizacja: Ul. Nenufarów, działki nr 739.
1. ST0109

130 000,00

308

TAK

MOSiR

130 000,00

295

TAK

MOSiR

40 000,00

208

TAK

MOSiR

Zakres: Zjazd linowy typu tyrolka, kompleks trampolin umieszczonych
w ziemi, konstrukcja typu małpi gaj, ławki ze stolikami, stół do pingponga.
Play-Park.
lokalizacja: Park przy skrzyżowaniu ul. Strzałowa i Artyleryjskiej
(Stawki).
2. ST0113

Zakres: Przestrzeń do zabawy, plac zabaw: zjeżdżalnia, karuzela,
huśtawka, sprężynowce, drabinki. Bezpieczna nawierzchnia z płyt
amortyzujących i antypoślizgowych.
Renowacja osiedlowego placu zabaw przy SMBDJ "Zakole".
lokalizacja: Okólna 142/142 a, b, c.

3. ST0108

Zmiana zakresu: Renowacja jednego placu zabaw (ul. Okólna 142/142
a,b,c): wymiana huśtawki na podwójną i bezpieczną, karuzela bezpieczna
tarczowa, zjeżdżalnia ze wspinaczką, wygrodzenie piaskownicy z
drewnianym daszkiem, zmiana ceglanego murku na drewniany.
Pozostałe lokalizacje zbyt blisko dróg.

Pozostaje kwota: 25 694 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
WRZOSY
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Czy projekt
został
Realizator
wybrany?

Koszt
po weryfikacji

Liczba
głosów

230 000,00

421

TAK

WIiR

34 000,00

411

TAK

WPiT

3 000,00

262

TAK

MZD

13 000,00

239

TAK

WGK

20 000,00

146

TAK

WKSiI

Zagospodarowanie zieleni z elementami
rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka.
lokalizacja: Ul. Przysiecka 13.
1.

W0428

Zakres: Ustawienie trasy rekreacyjno-edukacyjnej z
12 elementami do ćwiczeń. Nasadzenia drzew i
krzewów, zielone kurtyny, pnącza, rośliny
miododdajne i leśne owoce. Tabliczki informacyjne,
domki dla owadów, poidełka. Klomby roślinności
leśnej.
Spotkajmy się na Jarze!
lokalizacja: Teren zielony przy Intermarche ul. Ugory
4, boisko sportowe - orlik przy ul. Ugory / Zbożowa,
Parafialny Ośrodek Samarytanin przy ul. Św.
Faustyny 12 w Toruniu.

2.

W0431

Zakres: Cykl imprez integracyjnych: IV Festyn
rodzinny na Jarze; II osiedlowy turniej piłki nożnej;
koncert z okazji dnia seniora. Możliwa korekta
zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu
środków, w tym limit łączny na nagrody dla
uczestników 2 000 zł, dla każdej z imprez cyklu.
Czyste i zadbane Wrzosy.
lokalizacja: Wzdłuż ul. Słowiczej, Lisiej, św.
Antoniego oraz Jeleniej.

3.

W0425

Zakres: Montaż koszy na śmieci (8 sztuk) oraz
podajników na woreczki do zbierania psich
odchodów.
Zagraj w grę - zbieraj po psie.
lokalizacja: Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego,
Hubego, Strobanda. Miejsce do ustalenia.

4.

W0426

Zakres: Zakup urządzenia - rekuperatora oraz
rocznego zapasu woreczków na psie odchody, karmy i
gadżetów dla korzystających z urządzenia. Nastąpiła
ponowna weryfikacja kosztów realizacji.
Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania.
lokalizacja: Rejon ulic Freytaga, Watzenrodego,
Hubego, Strobanda. Miejsce dyskusji do ustalenia.

5.

W0427

Zakres: Zorganizowanie warsztatów kreatywnych procesu prowadzącego do wskazania najlepszego
rozwiązania problemu, w oparciu o metodę Design
Thinking. Problem do rozwiązania zostanie określony
w przypadku wyboru projektu. Nastąpiła ponowna
weryfikacja kosztów realizacji.

Pozostaje kwota: 161 834 zł >>> DO PULI OGÓLNOMIEJSKIEJ

Końcowe wyniki głosowania
na propozycje zadań do Budżetu obywatelskiego Torunia na 2020 r.
OGÓLNOMIEJSKIE
Lp.

ID

Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Koszt
Liczba
po
głosów
weryfikacji

Czy projekt
został
wybrany?

Realizator

Remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
lokalizacja: Przybyszewskiego 3.
1. O0595

2. O0560

Zakres: Remont 36 kojców wewnętrznych w budynku głównym w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz kociarni, naprawa
posadzek, części metalowych, wymiana popękanego dachu lekkiego i
okien dachowych, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,
naprawa tynków i malowanie.
MotoAmbulans na ulicach Torunia.
lokalizacja: Na terenie całej Gminy Miasta Toruń oraz, w miarę
możliwości i jeśli zajdzie taka potrzeba, w gminach ościennych,
obsługiwanych przez pojazdy ratownicze z Torunia.
Zakres: Zakup motocykla z wyposażeniem medycznym,
oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie
wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi.

190
000,00

4396

TAK

WŚiZ

270
000,00

2381

TAK

WZiPS

65 000,00

2080

TAK

WŚiZ

300
000,00

1734

TAK

WŚiZ

380
000,00

1117

TAK

WIiR

280
000,00

947

TAK

WIiR

Sterylizacja 300 toruńskich kotów wolno żyjących.
lokalizacja: Miasto Toruń.
3. O0587

Zakres: Coroczna akcja sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na
terenie Torunia, wraz z opieką okołooperacyjną.

Łąki kwietne oraz rośliny miododajne w Toruniu.
lokalizacja: Wiele lokalizacji na terenie Torunia: ul. Grudziądzka na
wysokości budynku nr 161 aż do skrzyżowania z ulicą Wielki Rów;
Rondo przy ulicy Odrodzenia – Uniwersytecka; Skwer Borowików;
okolice ronda przy ul. Morycińskiego oraz Polnej; Ogród Zaplecza
Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK;
4. O0607 okolice dworca północnego; ulica Andersa; ulica Łódzka; Szosa
Lubicka (w pobliżu skrzyżowania z ul. Olimpijską); ul. Gagarina.
Zakres: Urządzenie w dziesięciu lokalizacjach łąk kwietnych, w tym
obsianie ich roślinami miododajnymi, odpowiednie przygotowanie
podłoża, tablice informacyjno-edukacyjne i roczna pielęgnacja roślin,
w tym podlewanie.
Nowoczesny plac zabaw na Rubinkowie.
lokalizacja: Ul. Filomatów Pomorskich 2, a Filomatów Pomorskich 4
(modernizacja placu zabaw "Piaskowa Kraina").
Zakres: Plac zabaw - wielofunkcyjna wieża z trzema zjeżdżalniami w
5. O0125 tym zwykła, rurowa, rurowa spiralna; bocianie gniazdo, zjazd linowy
tyrolka, trójramienna karuzela wisząca, huśtawka czteroosobowa,
ścianka linowa do wspinaczki, podwójna huśtawka wahadłowa,
podwójna huśtawka zwykła, kręciołek, stożek linowy, ławki, kosze na
śmieci. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli
ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0125).
Tężnia solankowa dla każdego.
lokalizacja: Osiedle Mokre - ul. Wojska Polskiego - tereny zielone
nad "Strugą Toruńską".
6. O0615 Zmiana zakresu: Budowa jednej tężni solankowej na terenie przy ul.
Wojska Polskiego. Ławki, stoliki, nasadzenia krzewów płożących,
utwardzenie terenu, ogrodzenie, tablica informacyjna. Druga
lokalizacja nie jest możliwa ze względu na bliskość pasa drogowego
oraz niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
Labirynt z krzaków.
lokalizacja: Błonia nadwiślańskie.
22 203,00

915

TAK

WŚiZ

45 000,00

801

TAK

WŚiZ

34 000,00

755

TAK

WKu

45 000,00
10. O0602 Zakres: Doprowadzenie wody, brodzik do opłukania psa,
doprowadzenie prądu, budowa 2 wiat, doposażenie kącika dla dzieci
(trampolina, huśtawka, piaskownica, krzewy owocowe), kosze na psie
odchody. Druk materiałów informacyjnych, zakup ławek i namiotów
reklamowych, stołów i ławek cateringowych, grilla, oświetlenie wiat.

733

TAK

WŚiZ

60 000,00

724

TAK

SM

80 000,00

709

TAK

MZD

450
000,00

585

TAK

MOSiR

350
000,00

554

TAK

WKu

7. O0579

Zakres: Utworzenie roślinnego labiryntu z wysokich krzewów, o
wymiarach min. 10x10 m. Zmiana lokalizacji - błonia nadwiślańskie.
Pomoc kotom wolno żyjącym.
lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń.

8. O0624

9. O0610

Zakres: Zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących i
przekazanie jej, za pośrednictwem wybranej w konkursie organizacji
ekologicznej, zarejestrowanym "karmicielom kotów".
Podwórkowe zabieracze czasu czyli animacje zabaw na
toruńskich podwórkach.
lokalizacja: Podwórka na osiedlach i dzielnicach: Rubinkowo,
Bydgoskie, Rudak, Chełmińskie, Skarpa, Jakubskie-Mokre, Stawki,
Wrzosy, Podgórz. Podwórka będą dobierane na bieżąco i nie są
ustalone z góry. Jedno podwórko na jedną dzielnicę.
Zakres: Cykl spotkań, animacji i warsztatów tematycznych (sport,
programowanie, gry planszowe, aktorstwo, majsterkowanie,
recycling, rysunek i rzeźba, itp.) organizowanych na miejskich
podwórkach. Łącznie 20 spotkań na 10 podwórkach w 7 toruńskich
osiedlach wskazanych w projekcie.
Z psem w mieście, zdrowo i rekreacyjnie w Psim Parku.
lokalizacja: Przybyszewskiego 3, teren Psiego Parku za Schroniskiem
dla Zwierząt.

Pomoc zwierzętom dzikim - dofinansowanie działań Ekopatrolu
Straży Miejskiej.
lokalizacja: Teren Gminy Miasta Toruń.
11. O0617
Zmiana zakresu: Kampania edukacyjno-informacyjna na temat
sposobu postępowania w przypadku odnalezienia w mieście
zwierzęcia wymagającego pomocy.
Nie chcemy zaśmieconego Torunia!
lokalizacja: Główne trakty uczęszczane przez pieszych na terenie
całego Torunia.
12. O0608

Zakres: Ustawienie 200 koszy na śmieci, w tym część na terenie
lewobrzeżnego Torunia. Lokalizacje na podstawie zgłoszeń
mieszkańców.
Rewitalizacja terenu w parku "Na Skarpie”. II etap.
lokalizacja: Park "Na Skarpie", między placem Cyrkowym a ul.
Winną, przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego - Działki nr 19/58, 25/2
oraz 19/7), obręb 58.

13. O0599 Zmiana zakresu: Rozbudowa istniejących torów łuczniczych,
uporządkowanie terenu, oddzielenie części strzeleckiej od
rekreacyjnej, ustawienie ławostołów przymocowanych do podłoża,
rozbudowa placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizacja
istniejącego budynku do stanu użytkowego. Zmiana lokalizacji:
(działki 19/58, 25/2 oraz 19/7), obręb 58.

14. O0574

LuxFest vol. 4 - edycja specjalna Mikołajkowa.
lokalizacja: Hala Arena Toruń, ul. Generała Józefa Bema 73/89.
Zakres: Organizacja festiwalu muzycznego oraz towarzyszącej

imprezie strefy warsztatów, pokazów, zajęć i spotkań twórczych oraz
gier dla dzieci i młodzieży.
Drzewa Torunia. Inwentaryzacja dendrologiczna z oceną stanu
zdrowotnego drzewostanu. Wszystkie miejskie drzewa w jednej
aplikacji.
lokalizacja: Dokumentacja dotyczy obszaru Starówki i Bydgoskiego
Przedmieścia.
15. O0629

Zmiana zakresu: Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew,
wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz systemu informatycznego do
gromadzenia i prezentacji uzyskanych danych. Tylko drzewa na
terenach publicznych. Ograniczono zakres projektu do możliwego do
realizacji w jednym roku budżetowym - tylko obszar Starówki i
Bydgoskiego Przedmieścia.
Fantastyczna inicjatywa kulturalna - Fantastyczny Dom Kultury.
lokalizacja: Preferowana - w obrębie Zespołu Staromiejskiego lub w
jego bezpośrednim sąsiedztwie.

16. O0638

Zakres: Miejsce spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki.
Zajęcia, warsztaty, dyskusje, gry fabularne, planszowe, bitewne,
seanse filmowe, konkursy, spotkania z influencerami, itp.
Bezpieczny Przedszkolak - rozbudowa parkingu przy Przedszkolu
Miejskim nr 17.
lokalizacja: Parking u zbiegu ulic Gagarina i Sienkiewicza, przy PM
nr 17.

17. O0620
Zmiana zakresu: Rozbudowa parkingu oraz przygotowanie nowej
organizacji ruchu na terenie przy PM nr 17 oraz przy punktach
usługowych, dodanie oświetlenia i nowych nasadzeń. Realizacja
jedynie w zakresie pozwalającym na oszczędzenie drzew.
Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim na terenie
rekreacyjno-sportowym w rejonie ul.ul. Czapli/Tataraków.
lokalizacja: teren ograniczony ul.
Czapli/Łączna/Tataraków/Szuwarów- działki miejskie, w MPZP
przeznaczenie pod usługi sportowe i zieleń parkową.
18. O0111

Zakres: Boisko wielofunkcyjne z torem rolkarskim oraz infrastrukturą
towarzyszącą: ogrodzenie, mała architektura, ławki, kosze na śmieci,
stoły do gier planszowych, stojaki na rowery, oświetlenie. Ze względu
na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie
oznaczenie ST0111).
Budowa ulicy Czekoladowej w Toruniu. Osiedle BielawyGrębocin.
lokalizacja: Ulica Czekoladowa, Osiedle Bielawy-Grębocin, obręb 53,
działka 189/2.

19. O0065

Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej, energooszczędne
oświetlenie uliczne, wpusty uliczne. Ze względu na koszt projekt
przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie
GB0065).

700
000,00

NIE
459 niewystarczająca
pula środków

-

180
000,00

NIE
447 niewystarczająca
pula środków

-

450
000,00

NIE
367 niewystarczająca
pula środków

-

600
000,00

NIE
354 niewystarczająca
pula środków

-

330
000,00

NIE
324 niewystarczająca
pula środków

-

690
000,00

NIE
289 niewystarczająca
pula środków

-

500
000,00

NIE
274 niewystarczająca
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Małgorzatki chce dołączyć do pięknych ulic Torunia.
lokalizacja: Ul. Małgorzatki 1 do skrzyżowania z ul. Katarzynki.
20. O0068

Zakres: Pieszojezdnia z kostki betonowej szarej, chodniki koloru
grafitowego, oświetlenie energooszczędne, dwa progi zwalniające,
wpusty deszczowe, zieleń, wzmocnienie nawierzchni ulic geotkaniną.
Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej
(poprzednie oznaczenie GB0068).

Rewitalizacja traktu spacerowego.
lokalizacja: Rewitalizacja traktu spacerowego łączącego ul. Kard. St.
21. O0331
Wyszyńskiego z ul. Ślaskiego. Nr działek:37/3 2/43 - obręb 59; 48/26,
39/2, 48/36, 48/37, 48/35, 35/54 - obręb 58.

Zakres: Wymiana nawierzchni na kostkę betonową, nowe miejsca
parkingowe 6 szt., naprawa murku z wykonaniem siedzisk z desek,
ustawienie 10 szt. ławek z oparciem, 5 szt. betonowych koszy na
śmieci, ustawienie 10 szt. lamp oświetleniowych LED. Ze względu na
koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie
oznaczenie SK0331).
Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych Trasa Średnicowa Małachowskiego.
lokalizacja: Istniejące przejście dla pieszych przez Trasę Władysława
Raczkiewicza na wysokości ul. Małachowskiego. Obręb 3, działki nr
22. O0619 71, 73/6.
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Zakres: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych i
skoordynowanej z systemem świateł na sąsiednich przejściach z
sygnalizacją.
Zanim znikną drzewa.
lokalizacja: Projekt ma charakter ogólnomiejski.
23. O0631

Zakres: Zaprojektowanie i budowa aplikacji internetowej, w której
prezentowane będą wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew na
terenie Torunia.

Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego w
Toruniu.
lokalizacja: 1 odcinek od skrzyżowania ulic Wybickiego i Wiązowej,
wzdłuż budynków przy ulicy Wybickiego 0-32, 19-19C, 21-21C wraz
z remontem przylegających do ulicy miejsc postojowych na
wysokości budynku przy ulicy Wybickiego 30-32; 2 odcinek od
24. O0626 skrzyżowania ulic Wybickiego i Lelewela, wzdłuż zespołu garaży
przy ulicy Wybickiego 21D-F do skrzyżowania z brukowaną ulicą
Wybickiego wraz z remontem nawierzchni przylegających do ulicy
miejsc postojowych. Działka o num. geodezyjnym 334/6.
Zakres: Remont nawierzchni dwóch odcinków ulicy Wybickiego,
wskazanych w projekcie.
Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym
Glinki w Toruniu.
lokalizacja: Ul. Poznańska 269, nr działki 44/10 obręb 77.
25. O0153

Zmiana zakresu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
19x30 m, wykonanie ogrodzenia terenu z bramą i furtką oraz
wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki
wraz z siatką oraz słupy i kosze do koszykówki. Zmiana lokalizacji:
działka nr 44/4, obręb 77. Ze względu na koszt projekt przeniesiony
do puli ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie P0153).
Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących.
lokalizacja: Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopernikańska Filia nr 16 - Mediateka ul. Raszei 1 87-100 Toruń.

26. O0636

Zmiana zakresu: Zakup i użyczenie na potrzeby projektu 7 maszyn do
szycia, wyposażenie stanowisk krawieckich oraz zorganizowanie 40godzinnych kursów szycia dla początkujących. Publiczny nabór
uczestników kursów. Minimum trzy kursy w 2020 r.

20 000,00
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Dietetyczna opieka dla każdego - osiągnij z nami swój cel.
lokalizacja: Część zajęć będzie przeprowadzona na terenie szkół oraz
w wynajętych salach szkoleniowych.
27. O0604

Cykl zajęć warsztatowych i wykładów poświęconych tematyce
zdrowego stylu życia, sportu i właściwego odżywiania się. Publiczny
nabór uczestników. Wykonawca i miejsce realizacji zostaną wybrane
w drodze otwartego konkursu ofert, w procedurze stosowanej
standardowo przez Gminę Miasta Toruń w tego typu projektach.
Zakres zostanie dostosowany do limitu środków w wysokości 100 000

100
000,00
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-

zł.
Zagospodarowanie terenu przy ul. Świerkowej w Toruniu.
lokalizacja: Działka nr ewidencyjny 420/15 z obrębu nr 50 przy ul.
Świerkowej w Toruniu.
28. O0116 Zakres: Wykonanie i montaż nawierzchni ścieżki spacerowej,
postawienie urządzeń, miejsce do gier i zabaw, nasadzenie zieleni,
drzew, krzewów, pnączy i bylin, oznakowanie zakazu wprowadzania
psów, bramki. Ze względu na koszt projekt przeniesiony do puli
ogólnomiejskiej (poprzednie oznaczenie R0116).
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Toruńscy seniorzy obsługują smartfony.
lokalizacja: Wszystkie działania będą odbywać się w Toruniu.
29. O0605 Zakres: Szkolenia grupowe i indywidualne dla 100 osób w wieku 50+
z zakresu obsługi smartfonów i innych urządzeń z ekranami
dotykowymi. Otwarty nabór uczestników, kryteria naboru będą
uzgodnione z Gminą Miasta Toruń.

30. O0637

Imprezy kulturalne na Forcie I, ul. Winna 19 w Toruniu.
lokalizacja: Fort I Centrum Kulturalno-Historyczne, ul. Winna 19, 87100 Toruń.
Zakres: Organizacja 4 imprez kulturalno-rekreacyjno-warsztatowych
na terenie Fortu I, w okresie marzec - październik 2020.

Budowa kamiennego krzyża celtyckiego.
lokalizacja: Toruń, zbieg ulicy Olsztyńskiej i Przeskok, sąsiedztwo
31. O0613 kamiennego kręgu i rzeźby celtyckiego niedźwiedzia.
Zakres: Budowa repliki kamiennego krzyża celtyckiego.
Utwardzenie i oświetlenie ulicy Antoniego Bagińskiego.
lokalizacja: Ulica Antoniego Bagińskiego w Toruniu.
32. O0110

Zakres: Utwardzenie ulicy kostką polbrukową, urządzenie chodników
po obu stronach ulicy niskim krawężnikiem, wykonanie podjazdów na
posesje, ustawienie 4 lamp LED po jednej stronie ulicy. Ze względu
na koszt projekt przeniesiony do puli ogólnomiejskiej (poprzednie
oznaczenie ST0110).

Tratwa Flisacka na Rondzie Wiślanym w Kaszczorku.
lokalizacja: Toruń na środku ronda w Kaszczorku u zbiegu ulic:
Księżycowej, Turystycznej i Ligi Polskiej. Obręb 61, działka 404/2
33. O0630 (za geoportal Toruń). Własność Gminy Miasta Torunia.
Zmiana zakresu zadania: Urządzenie aranżacji roślinnej nawiązującej
charakterem do nazwy ronda i wiślanych tradycji Torunia.
Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do ROD "Przy Grobli".
lokalizacja: Ulica Przy Grobli do wjazdu do ROD "Przy Grobli".
34. O0633

Zakres: Doprowadzenie oświetlenia ulicznego do wjazdu na teren
ROD "Przy Grobli".

Pula ogólnomiejska została powiększona o kwotę: 368 203 zł
(niewykorzystane środki w pulach lokalnych)

