
 

 

UCHWAŁA NR 494/2021 

ZARZADU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia listy projektów, planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego 2022, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców 

 

Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1) oraz § 18 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. 1. Zatwierdza się listę projektów z puli lokalnej planowanych do realizacji  

z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

 

§ 2. 1. Zatwierdza się listę projektów z puli powiatowej planowanych do realizacji  

z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

 

§ 3. Lista projektów zgłoszona do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 

2022, odrzucona w wyniku weryfikacji formalnej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 



Lp. Nazwa projektu Opis projektu

Szacunkowy  

koszt realizacji 

projektu                                                                                       

z budżetu 

obywatelskiego

Ostateczny wynik oceny

1. Sportowy relaks

Rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na boisku 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży poprzez 

montaż stołu piknikowego, ławek i zasadzenia zieleni.                                                       

Miejsce lokalizacji: Chełmża. 

9 975

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2.
Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza – 

Obrona Grodu

Organizacja warsztatów z podstaw łucznictwa                                                                                                     

oraz turnieju łuczniczego o Złotą Strzałę Grodu Łoza.                                                                                                                

Miejsce lokalizacji: Chełmża.          

5 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

14 975 X

1. Niech sztuka trafia pod strzechy – część II

Organizacja koncertu zespołu Nadziei Maleńka Orkiestra                                                                                      

pod przewodnictwem Jacka Beszczyńskiego.                                                               

Miejsce lokalizacji: Sławkowo.

3 200

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 494/2021

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 15.11.2021 r.

Lista projektów z puli lokalnej planowanych do realizacji                                                                                                                                                                                          

z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców

Miasto Chełmża - dostępna pula środków - 15 700 zł

Razem:

Gmina Chełmża - dostępna pula środków - 10 700 zł



2. Akademia Zdrowia

Organizacja 7 warsztatów kulinarnych w celu propagowania 

zdrowych nawyków żywieniowych zakończonych konferencją 

podsumowującą projekt z udziałem lekarza i dietetyka.                                      

Miejsce lokalizacji: gmina Chełmża.   

7 500

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

10 700 X

1. Muzycznie w plenerze

Organizacja koncertu muzyki klasycznej w plenerze                                                                 

- w Parku 700-lecia.                                                                                                         

Miejsce lokalizacji: Czernikowo.

7 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2. Z rodziną na rowerze

Organizacja rajdu rowerowego po gminie Czernikowo 

promującego zdrowy tryb życia i wspólne spędzanie czasu, 

połączonego z konkursami dla uczestników rajdu.                                                          

2 900

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

3.

Wioska średniowieczna w grodzisku 

pokasztelańskim Steklin z warsztatami i stoiskami – 

odsłona VIII

Organizacja m.in warsztatów garncarskich, wikliniarskich, 

kowalskich oraz wynajem łodzi wikingów w ramach 

utworzonej wioski średniowiecznej i prasłowiańskiej                                                                                                  

w grodzisku pokasztelańskim.                                                                           

Miejsce realizacji: Steklin.

4 717

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

14 617 X

1. Cztery pory roku - biegiem po zdrowie

Organizacja czterech wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w 

czterech sołectwach gminy Lubicz obejmujących m.in. biegi 

uliczne na dwóch dystansach - 5 i 10 km, zajęcia nordic 

walking i konkursy sprawnościowe. Podczas wydarzeń 

zaplanowano także szkolenie z zakresu pierwszej                                                          

pomocy przedmedycznej oraz porady w zakresie                                                                                               

zdrowego odżywiania.

10 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

10 000 XRazem:

Razem:

Gmina Lubicz - dostępna pula środków - 22 300 zł

Razem:

Gmina Czernikowo - dostępna pula środków - 9 900 zł



1.
Turzno, moje miejsce na ziemi                                                                            

- wiejska gra terenowa

Organizacja wiejskiej gry terenowej promującej - wśród 

mieszkańców gminy Łysomice - historię i zabytki Turzna.  

Wydarzenie zakończone festynem rodzinnym.                                                                                                     

Miejsce realizacji: Turzno.

4 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

4 000 X

1. Podwórkowe gry chodnikowe

Zakup i trwały montaż podwórkowych gier chodnikowych 

(m.in. gra w klasy, zaplątane ścieżki, tor przeszkód) 

wykonanych z prefabrykowanej kolorowej masy 

termoplastycznej.                                                                                                                       

Miejsce realizacji: Osiek nad Wisłą.

10 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2. Strażak ratownik

Organizacja szkolenia dla 16 strażaków z OSP z gminy 

Obrowo w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs 

zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu ratownika.                                                        

Miejsce realizacji: Kawęczyn.

10 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

3. Łączymy pokolenia

 Organizacja warsztatów o charakterze edukacyjnym w 

zakresie ekologii dla mieszkańców gminy Obrowo, w tym 

mieszkańców DPS w Dobrzejewicach.                                                                                                         

W ramach warsztatów teoria połączona zostanie z praktyką: 

omówione zostaną tematy dot. roślin miododajnych oraz 

owadów zapylających, a następnie nastąpi wspólne nasadzenie 

ww. roślin w ogrodzie DPS. Na zakończenie spotkania 

planuje się występ kapeli ludowej.                                                                                        

Miejsce realizacji: Dobrzejewice.

4 540

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

4. Festiwal muzyki i smaku

Organizacja festiwalu promującego dziedzictwo kulturalne                                                                                                                                      

i kulinarne gminy Obrowo poprzez prezentację uzdolnionych 

muzycznie mieszkańców gminy oraz prezentację                                                       

potraw kuchni lokalnej wykonanych m.in.                                                                                                                         

przez miejscowe koła gospodyń wiejskich.                                                                                                       

Miejsce realizacji: Osiek nad Wisłą.

10 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

Gmina Obrowo - dostępna pula środków - 20 000 zł

Gmina Łysomice - dostępna pula środków - 11 300 zł

Razem:



5.
"Aktywni i zdrowi"                                                                                                                      

- cykl zajęć sportowo-profilaktycznych 

Organizacja zajęć sportowo-profilaktycznych (aerobik, 

stretching, nordic walking, profilaktyka bólów kręgosłupa                                                                                                                          

i pleców) dla mieszkańców gminy Obrowo                                                                                                                         

od 16. roku życia oraz zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej 

i rytmiki dla dzieci w wieku 4-6 lat.                                                           

Miejsce realizacji: Silno.

9 800

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

44 340 X

1. Skosztuj potraw mennonickich

Organizacja warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania 

promujących dziedzictwo kulinarne, w tym kuchnię 

regionalną  obejmującą potrawy mennonickie.                                                                                                                     

Miejsce realizacji: Mała Nieszawka.

1 500

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2. Aktywnie - rodzinnie

Organizacja festynu rodzinnego o charakterze                                                                                

rekreacyjno-sportowym, podczas którego rodzinne drużyny 

zmierzą się w wielu konkurencjach sportowo-

sprawnościowych. Całość przedsięwzięcia                                                                                      

zakończy się wspólnym grillem.                                                                                                              

Miejsce realizacji: Mała Nieszawka.

4 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

3.
Wspólne zbieranie śmieci                                                                                                                                                   

w przestrzeni publicznej i grill integracyjny

Organizacja jednodniowej akcji polegającej na porządkowaniu 

wspólnej przestrzeni publicznej przez mieszkańców 4 sołectw 

z gminy Wielka Nieszawka. Zwieńczeniem akcji będzie 

spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym grillowaniem.                                                                                                                                                                                                  

Miejsce realizacji: Gmina Wielka Nieszawka.

400

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

5 900 X

1. Trzy serca dla ekologii

Zakup trzech pojemników w kształcie serca na plastikowe 

nakrętki i umiejscowienie ich w 3 miejscowościach                                                                    

na terenie gminy Zławieś Wielka.                                                                                                           

Miejsce realizacji: Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo.

6 060

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2.
Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej dla mieszkańców 

gminy Zławieś Wielka

Organizacja czterech ogólnodostępnych bezpłatnych 

koncertów dla mieszkańców gminy Zławieś Wielka 

uświetniających spotkania okolicznościowe.                                                                                          

3 280

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

Razem:

Razem:

Gmina Zławieś Wielka - dostępna pula środków - 16 100 zł

Gmina Wielka Nieszawka - dostępna pula środków - 5 900 zł



3. Organizacja cyklu trzech rajdów rowerowych 

Organizacja trzech rajdów rowerowych po gminie Zławieś 

Wielka połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych 

zakątków gminy oraz spotkaniami edukacyjnymi i konkursami 

w zakresie pierwszej pomocy, zasad ruchu drogowego oraz 

promocji nowo powstających ścieżek rowerowych.

6 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

15 340 X

Pula środków przeznaczona na realizację projektów z puli lokalnej 120 000 zł

Razem:



Lp. Nazwa projektu Opis projektu

Szacunkowy  koszt 

realizacji projektu                                                                     

z budżetu 

obywatelskiego

Ostateczny wynik oceny

1.
Montaż wiat stadionowych                                                                                   

na boisku ,,Marakan" w Chełmży

Zakup i montaż 2 wiat stadionowych                                                                                                                        

- z pojedynczymi siedziskami dla 8 osób każda -                                                                                              

na boisku Marakan w Chełmży.

20 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

2. Powiatowe kolędowanie
Organizacja 5 koncertów kolęd i pastorałek w wykonaniu  

kapeli góralskiej w kościołach na terenie Gminy Chełmża. 
14 900

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

3.

Koncerty Orkiestry Dętej                                                                                                              

Gminy Zławieś Wielka dla mieszkańców 

powiatu toruńskiego

Koncerty Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka na                                                                                  

5 uroczystościach na terenie powiatu toruńskiego.
16 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

4. AMP Czernikowo CUP

Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej dla trzech 

grup wiekowych.                                                                             

Miejsce realizacji: Czernikowo.

14 140

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

5.
Wioska średniowieczna i nowożytna przy 

grodzisku pokasztelańskim w Steklinie

Zaprezentowanie przy dawnym grodzisku pokasztelańskim 

nad jeziorem Steklińskim inscenizacji średniowiecznej 

związanej z grodziskiem, obyczajami,                                                                     

zwyczajami i zajęciami ludzi w średniowieczu                                                                           

i początku epoki nowożytnej.                                                                                                                                              

Miejsce realizacji zadania: Steklin, gmina Czernikowo.

16 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

Lista projektów z puli powiatowej planowanych do realizacji                                                                                                                                                                                                                                              

z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 494/2021

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 15.11.2021 r.



6. Edukacyjne miasteczko wodne

Organizacja Edukacyjnego Miasteczka Wodnego nad 

Jeziorem Chełmżyńskim obejmującego m.in. montaż 

wodnego placu zabaw, akcje profilaktyczne dotyczące 

bezpieczeństwa nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, 

pokazy sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego. 

Miejsce realizacji: Chełmża.

20 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

7.

Pszczele autostrady                                                                                                                                   

- rekultywacja nieużytków                                                                                                             

z warsztatami edukacyjnymi

Wykonanie pszczelich autostrad (pasów łąk kwietnych), 

budowa i montaż hoteli dla owadów zapylających oraz 

przeprowadzenie warsztatów z instruktażem proekologicznej 

rekultywacji nieużytków.                                                                                                                    

Miejsce realizacji: Gutowo, Zarośle Cienkie, Olek, gm. 

Zławieś Wielka i Łysomice.

19 939

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

8.
I ty możesz zostać strażakiem                                                                                                            

- zakup sprzętu wraz z festynem 

Zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego                                                                                                                

wraz z pokazem jego wykorzystania podczas 

ogólnodostępnego festynu.                                                                                                     

Miejsce realizacji: Papowo Toruńskie, gm. Łysomice.

20 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

9. VI Spotkanie motocyklowe Moto Gostkowo

Organizacja spotkania motocyklistów                                                                                               

z powiatu toruńskiego zakończona koncertem                                                                                                                          

Nocnej Zmiany Bluesa.                                                                                                                                               

Miejsce realizacji: Gostkowo, gm. Łysomice.

8 861

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

10.

Archipelag artystycznych marzeń -                                                                                                          

Wyspa III: Poeci międzywojnia -                                                                      

współczesne interpretacje -                                                                                                                  

koncert Adama Struga z zespołem 

Organizacja koncertu Adama Struga wraz z zespołem 

połączona z warsztatami muzycznymi oraz konkursami 

muzycznymi i plastycznymi dla dzieci i młodzieży.                                                                                    

Miejsce realizacji: Czernikowo.

18 015

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania



11. Spotkania z muzyką

Organizacja koncertów zespołu Tribute to Maanam                                                                                             

w 3 gminach powiatu toruńskiego: Lubicz, Wielka Nieszawka 

i Zławieś Wielka.

20 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

12. Qulturoweekendy

Organizacja koncertów duetu skrzypcowego                                                                                                                                                             

"Queens of Violins" w 4 gminach powiatu toruńskiego: 

Czernikowo, Obrowo, Łysomice i miasto Chełmża.

20 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

13. Dzień dla zdrowia

Organizacja akcji profilaktycznej poświęcona zdrowiu                                                                           

i aktywności fizycznej, w ramach której zaplanowano                                          

m.in. spotkania z lekarzami specjalistami oraz pokazy                                     

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej                                                                                                         

i instruktaż marszu nordic walking.                                                                                      

Miejsce realizacji: Obrowo.

10 000

projekt przyjęty                                                                                  

- dopuszczony                                               

do głosowania

Pula środków przeznaczona na realizację projektów z puli powiatowej 130 000 zł



Lp. Nazwa projektu Opis projektu

Szacunkowy  

koszt realizacji 

projektu                                                                                

z budżetu 

obywatelskiego

Ostateczny 

wynik oceny
Uzasadnienie

1.
Stacja kajakowa                                                                              

"Młyny lubickie"

Budowa drewnianej wiaty i montaż 

trzech wyciągarek taśmowych do 

kajaków nad brzegiem rzeki Drwęcy.                                                                                                      

Miejsce realizacji: Lubicz

9 977
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Zgodnie z § 5 regulaminu budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego "Projekty inwestycyjne w ramach 

budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na 

majątku powiatu lub majątku gminy po uzyskaniu i 

załączeniu do formularza zgłoszeniowego projektu zgody 

dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów 

realizacji budżetu obywatelskiego oraz zobowiązanie 

dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania 

efektów projektu". Działka, na której planowane jest 

utworzenie stacji kajakowej jest własnością prywatną. 

Wobec powyższego zadanie to nie może zostać 

zrealizowane z budżetu obywatelskiego                                                                            

powiatu toruńskiego.

Gmina Lubicz

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 494

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 15.11.2021 r.

Lista projektów zgłoszonych do realizacji z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2022                                                                                                                               

odrzucona w wyniku weryfikacji formalnej 

PULA LOKALNA



2.
Serce                                                                                                                            

Zamku Bierzgłowskiego

Zakup i montaż pojemnika w 

kształcie serca                                                                                              

na plastikowe nakrętki.                                                                                                                    

Miejsce realizacji:                                                                                  

Zamek Bierzgłowski.

3 000
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Zgodnie z § 5 regulaminu budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego "Projekty inwestycyjne w ramach 

budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na 

majątku powiatu lub majątku gminy po uzyskaniu i 

załączeniu do formularza zgłoszeniowego projektu zgody 

dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów 

realizacji budżetu obywatelskiego oraz zobowiązanie 

dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania 

efektów projektu". Do złożonego projektu nie dołączono 

zgody właściciela gruntu na którym planowano 

zamontować pojemnik na nakrętki.                                                                                                                               

Wobec powyższego zadanie to nie może zostać 

zrealizowane z budżetu obywatelskiego                                                                                            

powiatu toruńskiego.

3.
Kongres czystego powietrza                                                                                                                                

- perspektywy dla powiatu 

Udział w "Kongresie czystego 

powietrza" w Warszawie (obejmujący 

pokrycie kosztów przejazdu,                                                                                                                            

zakwaterowania i wyżywienia) wraz z 

przygotowaniem artykułu prasowego 

z niniejszego wydarzenia.                                                                                                                                                                                     

Miejsce realizacji: Warszawa.
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Zgodnie z § 3 regulaminu budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego ze środków budżetu obywatelskiego 

mogą być finansowane projekty należące do zadań 

własnych powiatu. Do zadań tych - zgodnie z ustawą o 

samorządzie powiatowym - nie należy finansowanie 

udziału mieszkańców w szkoleniach, konferencjach, 

kongresach itp.                                                                                                                                                     

Wobec powyższego zadanie to nie może zostać 

zrealizowane z budżetu obywatelskiego                                                                                                  

powiatu toruńskiego.

Gmina Łubianka

PULA POWIATOWA


