
 

UCHWAŁA NR  394/2017 

ZARZADU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 20 października 2017 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych zadań 

planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 roku, które poddaje się pod 

głosowanie mieszkańców 

 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                            

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz § 12 pkt 3 zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu 

toruńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 2725), 

uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się zmienioną listę pozytywnie zweryfikowanych zadań z puli 

lokalnej planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 roku, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2.  Listę, o której mowa w ust. 1 poddaje się pod głosowanie mieszkańców. 

 

§ 2. 1. Zatwierdza się zmienioną listę pozytywnie zweryfikowanych zadań z puli 

powiatowej planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 roku, stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2.  Listę, o której mowa w ust. 1 poddaje się pod głosowanie mieszkańców. 

 

§ 3. W związku z przesunięciem wniosku pn. „Szlakiem Bywki – 4 pory roku z 

kijkami” z puli lokalnej Gminy Obrowo do puli powiatowej, przedłuża się termin głosowania 

do dnia 23 listopada 2017 r. 

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

 

 

 

 



Lp. Nazwa zadania Opis zadania

Szacunkowy koszt 

realizacji zadania                                                

z budżetu 

obywatelskiego

Wynik 

weryfikacji 

formalnej

1.

Koncert na 150 - organizacja 

jubileuszowego koncertu z okazji 150-lecia 

Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej z 

Chełmży

 Organizacja jubileuszowego koncertu z okazji                                                                 

150-lecia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej                                                            

z Chełmży. Miejsce realizacji: ChOK w Chełmży

7 000
wniosek 

przyjęty

2. Relaks w zielonej oazie

Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej służącej do 

relaksu i wypoczynku poprzez montaż ławek  ze 

stolikami i donicami z zielenią. Miejsce realizacji: 

Chełmża, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

9 854
wniosek 

przyjęty

17 000 x

1.
Siłownia terenowa ogólnodostępna dla 

mieszkańców powiatu toruńskiego

Montaż siłowni zewnętrznej na terenie 

rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej                                                        

w Brąchnówku

8 000
wniosek 

przyjęty

2.
W zdrowym ciele zdrowy duch - z każdej 

rodziny ćwiczymy po dwóch

Organizacja 3 miesięcznych zajęć łączących ze 

sobą elementy aerobiku i tańca (Zumba). Planuje 

się, iż w zajęciach udział wezmą rodziny np. 

mama z córka, babcia z wnuczką. Miejsce 

realizacji: Sławkowo 

1 200
wniosek 

przyjęty

3. IV Święto Truskawki

Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego                                                       

z truskawką w roli głównej. Miejsce realizacji: 

Bielczyny

8 000
wniosek 

przyjęty

4.
Piknik rodzinny - Bawimy się i uczymy ze 

służbami mundurowymi

Pokazy i szkolenia przeprowadzane przez służby 

mundurowe podczas pikniku rodzinnego                                                        

w Kończewicach

1 000
wniosek 

przyjęty

11 300 x

1.
W zdrowym ciele zdrowy duch - Pierwsza 

Czernikowska 10-tka

Zorganizowanie dla mieszkańców gminy 

Czernikowo biegu na 10 km wraz z zawodami 

sportowymi dla dzieci i młodzieży. Miejsce 

realizacji: Czernikowo. 

6 840
wniosek 

przyjęty

2.
Turniej łuczniczy, gry i zabawy plebejskie 

oraz pływanie łodzią po jeziorze Steklińskim

Organizacja turnieju łuczniczego, pokazy                                                                     

i warsztaty łucznicze oraz warsztaty budowania 

łodzi techniką dłubankową. Całość uzupełnią gry                                       

i zabawy plebejskie oraz pokaz tańca  

średniowiecznego. Miejsce realizacji: Jezioro 

Steklin i grodzisko Steklin Niedźwiedź

3 500
wniosek 

przyjęty

10 400 x

Pula środków:

Pula środków:

Pula środków:

Lista pozytywnie zweryfikowanych zadań z puli lokalnej                                                                                                                                                 

planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 r.

Miasto Chełmża

Gmina Chełmża

Gmina Czernikowo

Gmina Obrowo



1.
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw 

w Silno

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw                                                   

w Silnie
10 000

wniosek 

przyjęty

2. Flora i fauna naszego lasu - rajd rowerowy

Organizacja rajdu rowerowego na trasie 

Brzozówka-Osiek nad Wisłą połączony ze 

zwiedzaniem Osieckiej Izby Regionalnej oraz 

ogniskiem nad jeziorem w Osieku

3 702
wniosek 

przyjęty

3.
Artystyczne dzieci - Gminny Dzień 

Przedszkolaka

Organizacja Gminnego Dnia Przedszkolaka 

poprzedzona realizacją zajęć rozwijających 

talenty dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy 

Obrowo. Miejsce realizacji: Brzozówka

9 870
wniosek 

przyjęty

18 300 x

1. Spływ kajakowy zakątkami gminy Lubicz

Organizacja spływu kajakowego na trasie Młyniec - 

Złotoria zakończonego ogniskiem nad brzegiem 

Drwęcy na wysokości ruin zamku w Złotorii

2 300
wniosek 

przyjęty

2. Festiwal smaków

Organizacja festiwalu i warsztatów smaku 

składającego się z 4 części obejmującego 

kuchnię staropolską i tradycyjną, orientalną, 

iberoamerykańską oraz festiwal nalewek. Planuje 

się także konkurs wyrobów przygotowanych przez 

uczestników. Miejsce realizacji: Krobia

10 000
wniosek 

przyjęty

3.
Gmina Lubicz w obiektywnie - objazdowa 

galeria fotografii

Objazdowa galeria fotografii z najpiękniejszymi 

zakątkami gminy Lubicz poprzedzona 

profesjonalnym kursem fotograficznym. Miejsce 

realizacji: Gmina Lubicz

2 300
wniosek 

przyjęty

4. Senior atrakcyjny i zdrowy

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla seniorów w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej obejmujące m.in.. 

spotkania z dietetykiem, trening ruchowy, techniki 

relaksacyjne. Miejsce realizacji: Kopanino, 

Złotoria, Lubicz 

8 240
wniosek 

przyjęty

22 300 x

1. Regionalne smaki w Papowie Toruńskim

Warsztaty kulinarne dla 20 mieszkańców gminy 

Łysomice. Zadanie ma na celu podniesienie 

wiedzy na temat kuchni regionalnej i tradycji 

kulinarnych regionu oraz podniesienie poziomu 

aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz integracji 

międzypokoleniowej.                                             

Miejsce realizacji: Papowo Toruńskie

4 500
wniosek 

przyjęty

2. Festyn rodzinny

Organizacja festynu rodzinnego. Festyn 

skierowany jest do uczniów i rodziców Szkoły 

Podstawowej w Turznie jako forma integracji 

rodzin przez wspólna zabawę i spędzanie 

wolnego czasu. Miejsce realizacji: Turzno

4 000
wniosek 

przyjęty

3.
Muzyka z przesłaniem - koncert Tomka 

Kamińskiego

Organizacja koncertu Tomka Kamińskiego dla 

około 300 mieszkańców gminy Łysomice. Miejsce 

realizacji: Łysomice

6 556
wniosek 

przyjęty

4.
Umiem pomóc - szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy

Organizacja 6 godzinnego szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla 15 osób. 

Miejsce realizacji: Łysomice

1 500
wniosek 

przyjęty

11 200 x

1. Budowa placu zabaw w Wymysłowie
Zakup i montaż elementów placu zabaw                                                                                  

w Wymysłowie
5 300

wniosek 

przyjęty

Pula środków:

Pula środków:

Pula środków:

Gmina Lubicz

Gmina Łysomice

Gmina Łubianka



7 900 x

1.
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej

Organizacja szkolenia z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla 75 osób. Szkolenie 

jednodniowe, obejmujące teorię oraz zajęcia 

praktyczne w grupach.                                                          

Miejsce realizacji: Mała Nieszawka

4 000
wniosek 

przyjęty

2.
Chrońmy Dziedzictwo Narodowe - 

Wieczornica Niepodległościowa

Organizacja Wieczornicy o charakterze 

patriotycznym wieńczącej rajd rowerowy sołectw 

pod hasłem "Rajd Niepodległości".                                                                             

Miejsce realizacji: Mała Nieszawka

1 900
wniosek 

przyjęty

3. Mały siatkarz

Zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej dla 

dzieci w wieku szkolnym z gminy Wielka 

Nieszawka

3 900
wniosek 

przyjęty

4. Centrum Mobilnej Aktywności

Organizacja 24 spotkań animacyjno-

integracyjnych dla dzieci i seniorów z gminy 

Wielka Nieszawka. Miejsce realizacji: Mała 

Nieszawka, Wielka Nieszawka, Cierpice

3 980
wniosek 

przyjęty

5 900 x

1.
Koncerty dla mieszkańców gminy Zławieś 

Wielka

Organizacja minimum 5 koncertów Orkiestry Dętej 

dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka 

uświetniających spotkania okolicznościowe                                                             

w gminie.

7 500
wniosek 

przyjęty

2. Święto flagi RP na sportowo - piknik

Organizacja pikniku sportowego z okazji 

obchodów święta flagi. Miejsce realizacji Zławieś 

Wielka

3 700
wniosek 

przyjęty

3.

Organizacja cyklu trzech rajdów 

rowerowych po gminach powiatu 

toruńskiego

Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych po 

gminie Zławieś Wielka wraz z konkursami 

towarzyszącymi dla uczestników.

4 400
wniosek 

przyjęty

15 700 x

120 000 xDostępna pula środków OGÓŁEM:

Pula środków:

Pula środków:

Pula środków:

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Zławieś Wielka



Lp. Nazwa zadania Opis zadania 

Szacunkowy koszt 

realizacji zadania                                                     

z budżetu 

obywatelskiego

Wynik 

weryfikacji 

formalnej

1. Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa

Warsztaty (dla 30 osób) wykonania kłód bartnych przy 

użyciu tradycyjnych narzędzi oraz instalacja 

wytworzonych barci na wytypowanych drzewach 

celem przygotowania ich pod zasiedlenie przez 

pszczoły środkowoeuropejskie. Miejsce realizacji: 

Gutowo, gm. Zławieś Wielka

9 875
wniosek 

przyjęty

2.
Budowa małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim

Budowa elementów małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej tj. altany ze stołem i ławkami oraz grillem. 

Planuje się także montaż śmietnika, utwardzenie 

terenu oraz zasadzenie drobnej zieleni. Miejsce 

realizacji: Chełmża, Park im. A. Fieldorfa-Nila 

20 000
wniosek 

przyjęty

3.
Nocny Turniej Brydża Towarzyskiego w Zamku 

Bierzgłowski

Organizacja Nocnego Turnieju Brydża Towarzyskiego w 

Zamku Bierzgłowskim, gm. Łubianka dla mieszkańców 

powiatu toruńskiego (dla ok. 80 osób). 

10 000
wniosek 

przyjęty

4.
Jezioro możliwości - cykl koncertów nad 

akwenami wodnymi powiatu toruńskiego

Organizacja 3 koncertów Powiatowej i Miejskiej 

Orkiestry Dętej. Koncerty odbędą się na pomostach 

jezior chełmżyńskiego i kamionkowskiego oraz nad 

akwenem wodnym w Parku 700-lecia w Czernikowie

19 498
wniosek 

przyjęty

5.
Montaż stojaka na rowery - poprawa 

infrastruktury powiatowej ścieżki rowerowej

Zadanie obejmuje zakup i montaż 6 - stanowiskowego 

stojaka na rowery na terenie rekreacyjnym w 

miejscowości Sławkowo znajdującym się w sąsiedztwie 

powiatowej ścieżki rowerowej prowadzącej nad 

jezioro do Zalesia i nad jezioro do Kamionek. Miejsce 

realizacji: Sławkowo, gmina Chełmża

2 700
wniosek 

przyjęty

6.
Powiatowa akademia swojskich smaków wraz 

ze zlotem ciągników rolniczych

Organizacja spotkania plenerowego, którego głównym 

celem będzie promocja tradycyjnych, zapomnianych 

smaków związanych z powiatem toruńskim. 

Wydarzeniem towarzyszącym będzie zlot ciągników 

rolniczych z powiatu toruńskiego. Na zakończenie 

spotkania odbędzie się koncert gwiazdy muzyki disco 

polo. Miejsce realizacji: Gronowo, gmina Lubicz

19 650
wniosek 

przyjęty

7. Powiatowy Zjazd Rodzin Zastępczych

Organizacja Pierwszego Zjazdu Rodzin Zastępczych z 

powiatu toruńskiego. W programie przewidziano m.in. 

panel dyskusyjny dla rodziców oraz spektakl teatralny, 

zajęcia z animatorem, pokazy baniek mydlanych, 

bąbelkowy football, dmuchańce oraz wiele innych 

atrakcji dla najmłodszych

17 200
wniosek 

przyjęty

8. Koncerty dla mieszkańców powiatu toruńskiego
Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na 5 

uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego
16 255

wniosek 

przyjęty

9.
Pojedź z nami rowerami - cykl rajdów 

rodzinnych

Organizacja 2 rajdów rowerowych po ścieżkach 

powiatu na trasie Złotoria-Osiek-Lubicz Górny oraz z 

Chełmży do Kamionek. Każdy rajd zakończony 

festynem z atrakcjami dla dzieci.

13 830
wniosek 

przyjęty

Lista pozytywnie zweryfikowanych zadań z puli powiatowej                                                                              

planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 roku



10. Outdoor Gym
Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na 

boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży
19 077

wniosek 

przyjęty

11.

Wioska średniowieczna i nowożytna przy 

grodzisku pokasztelańskim - inscenizacje i 

warsztaty

Zaprezentowanie przy dawnym grodzisku 

pokasztelańskim nad jeziorem Steklińskim inscenizacji 

średniowiecznej związanej z grodziskiem, obyczajami, 

zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu i 

początku epoki nowożytnej, w tym pokazy wojów 

średniowiecznych i rycerzy, Wikingów, szlachty oraz 

pokazy warsztatowe np. kowala, garncarza, papiernika, 

wikliniarza, zielarki i inne. Miejsce realizacji zadania: 

Steklin i grodzisko Steklin Niedźwiedź, gmina 

Czernikowo

20 000
wniosek 

przyjęty

12.

Aktywni i zdrowi - do drogi gotowi - promocja 

szlaków rowerowych powiatu toruńskiego 

poprzez budowę siłowni plenerowej

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w 

pobliżu powiatowej ścieżki rowerowej - stanowiące 

przedłużenie i ubogacenie szlaku turystycznego 

prowadzącego drogą rowerową Łubianka - Unisław. 

Miejsce realizacji: Brąchnowo, gmina Łubianka

13 200
wniosek 

przyjęty

13.
"Dla miasta i świata" - Kolędy i Pastorałki 

według Piwnicy pod Baranami

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu "Piwnicy pod 

Baranami". Miejsce realizacji: Czernikowo
19 410

wniosek 

przyjęty

14. Maraton Szachowy Powiatu Toruńskiego

Jednodniowa impreza rozpoczynająca się w godzinach 

popołudniowych i trwająca do godzin rannych, 

składająca się  dwóch części: pierwsza to turniej 

szachowy dla juniorów "Open Junior" druga zaś to 

Czernikowska Noc Szachowa dla zawodników powyżej 

18 roku życia. Miejsce realizacji: Czernikowo

7 500
wniosek 

przyjęty

15.
Bitwa pokoleń. Kreatywne wywiady z 

najstarszymi mieszkańcami powiatu toruńskiego

Realizacja reportażu filmowego zawierającego 

kreatywne wywiady z najstarszymi mieszkańcami 

wszystkich gmin powiatu toruńskiego.

8 800
wniosek 

przyjęty

16. Objazdowa pracownia twórców

Wsparcie działań powiatu toruńskiego podczas 5 

imprez organizowanych przez powiat  oraz działań 

gminnych podczas 7 imprez organizowanych przez 

gminę Lubicz i gminę Obrowo. Podczas realizacji ww. 

imprez Fundacja przygotuje stoisko i zagospodaruje 

czas wolny najmłodszym uczestnikom spotkań poprzez 

prowadzenie warsztatów i zajęć rozpowszechniających 

kulturę powiatu toruńskiego w oparciu o "Bajki i 

legendy powiatu toruńskiego" oraz rękodzieło.

9 450
wniosek 

przyjęty

17. Szlakiem Bywki - 4 pory roku z kijkami

Organizacja 4 marszów nordic walking na trasie 

Dobrzejewice-Olszówka-Brzozówka-Lubicz Górny 

wzdłuż rzeczki Bywki, połączone z jej oznakowaniem w 

terenie oraz zebraniem informacji i zdjęć do mapy.

7 600
wniosek 

przyjęty

80 000 xDostępna pula środków OGÓŁEM:


