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Lista projektów do głosowania
121 projektów (pierwotnie 119) znalazło się na liście do głosowania w Budżecie
partycypacyjnym Torunia na 2019 r. Do podziału jest kwota 7,07 mln zł. Głosowanie od 16
do 25 czerwca.
Edycja na rok 2019 jest już szóstą edycją toruńskiego budżetu partycypacyjnego. Do tej pory
mieszkańcy Torunia wybrali w tej procedurze ponad 250 zadań. Podobnie jak w poprzednich latach,
wybór najlepszych projektów będzie dokonywany w ramach trzynastu puli osiedlowych (łacznie 70%
budżetu) oraz puli ogólnomiejskiej (30% budżetu).
5 czerwca podane zostały na stronie internetowej wykazy projektów sporządzone po rozpatrzeniu
odwołań, które mieszkańcy mogli składać po zapoznaniu się ze wstępnymi wynikami weryfikacji
wniosków. Ostatecznie lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie zwiększyła się o 6
pozycji (z pierwotnych 113 do 119), a tuż przed głosowaniem o kolejne dwie - do 121.
Podstawowe dane o wynikach weryfikacji:
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do głosowania jest 121 projektów
projektów już realizowanych lub zaplanowanych do realizacji są 4 projekty
projektów wycofanych przez wnioskodawców jest 5 projektów
projektów odrzuconych są 24 projekty (pierwotnie 26)

Najwięcej projektów do głosowania znajduje się w puli ogólnomiejskiej - 39, a z puli lokalnych na
Chełmińskim - 13.
Do pobrania:

lista projektów do głosowania "NA LISTĘ DO GŁOSOWANIA", z uwzględnieniem korekt
wprowadzonych po 5 czerwca 2018 (akt.: 15.06.2018), łącznie 121 projektów [1]
lista projektów "Już realizowanych lub zaplanowanych" [2]
lista projektów "Wycofanych przez wnioskodawcę" [3]
lista projektów "Odrzuconych" (z uwzględnieniem korekt) [4]
Uwaga!
Tytuły projektów znajdujących się na listach są odsyłaczami do stron internetowych zawierających
dodatkowe informacje o tych projektach oraz skany pierwotnych wniosków projektowych. W
niektórych przypadkach zakres projektu został zmieniony - patrz kolumna "Co będzie wykonane"
oraz "Uzasadnienie/Uwagi".
Głosowanie odbędzie się od 16 do 25 czerwca 2018 r. Głosować będzie można na kilka
sposobów:

za pomocą Internetu, na stronie www.budzet.torun.pl [5] (dostępna od 16 czerwca)
poprzez wysłanie do urzędu wypełnionej karty do głosowania pocztą zwykłą
w punktach głosowania wyznaczonych na terenie Urzędu Miasta Torunia:
PIUM - Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
PIUM - Podgórz, ul. Poznańska 52
PIUM - Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126b
PIUM - Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38
PIUM - Plaza, ul. Broniewskiego 90
Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40
Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25
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Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39
Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/bp2019/bp_2019_lista_do_glosowania_akt_15-06-201
8_final.pdf
[2] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/bp2019/bp_2019_realizowane_05-06-2018.pdf
[3] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/bp2019/bp_2019_wycofane_05-06-2018.pdf
[4] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/bp2019/bp_2019_odrzucone_05-06-2018_zm_15-06-2
018.pdf
[5] http://www.budzet.torun.pl
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