
UCHWAŁA NR 102/2019 
ZARZĄDU POWIATU TORU ŃSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2019 r. 
 

 

w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 
budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020, w tym ustalenia maksymalnej 
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego projektu 
zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                            
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu 
budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 
VII/46/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  
z 2019 r., poz. 3365) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 przeznacza się kwotę 
250 000 zł, w tym: 

- na realizację projektów w puli lokalnej   -  120 000 zł, 
- na realizację projektów w puli powiatowej   -  130 000 zł. 
 

§ 2. Podziału środków finansowych na realizację projektów w puli lokalnej dla miasta  
i poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego dokonano proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców w oparciu o aktualne dane wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Podział środków przedstawia się 
następująco:  

Miasto/Gmina 
Liczba mieszkańców wg 

stanu na dzień 31.12.2018 

Wysokość środków finansowych w 
puli lokalnej na realizację budżetu 

obywatelskiego powiatu toruńskiego 
2020 dla miasta i poszczególnych 

gmin (w zł) 
m. Chełmża 14 532 16 300 
Chełmża 9 838 11 000 
Czernikowo 9 086 10 200 
Lubicz 19 907 22 300 
Łubianka 7 133 8 000 
Łysomice 10 019 11 200 
Obrowo 17 148 19 200 
Wielka Nieszawka 5 176 6 000 
Zławieś Wielka 14 096 15 800 
Razem 106 935 120 000 

 

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego 
projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020: 

 



1) w puli lokalnej dla miasta i poszczególnych gmin: 

Miasto/Gmina 

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację jednego projektu zgłoszonego w ramach budżetu 

obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 (w zł)                                                            
- 70% dostępnej puli, ale nie więcej niż 10 tys. zł. 

m. Chełmża 10 000 
Chełmża 8 000 
Czernikowo 7 000 
Lubicz 10 000 
Łubianka 6 000 
Łysomice 8 000 
Obrowo 10 000 
Wielka Nieszawka 4 000 
Zławieś Wielka 10 000 

 
 

2) w puli powiatowej - 20 000 zł.  
 

§ 4. Termin naboru projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 ustala 
się od 15 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

 
 

Przewodniczący posiedzenia 
Starosta Toruński 

Marek Olszewski 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


