
 

BUDŻET OBYWATELSKI 

 propozycje projektów do głosowania powszechnego 
 
 
 Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że do budżetu obywatelskiego na rok 2016 zgłoszono 4 propozycje zadań do realizacji. 

Wszystkie propozycje spełniły wymogi formalne określone w §8 Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Chełmży, 

będącego Załącznikiem do uchwały Nr VI/48/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015r. 

 
Tab. 1 
Lista projektów, które poddane będą konsultacjom społecznym w głosowaniu powszechnym w ramach budżetu obywatelskiego gminy 
miasta Chełmży na rok 2016. 
 

 
Nr 

zadania 
Nazwa zadania Lokalizacja 

zadania 

Szacunkowy 
koszt zadania 

(zł) 
Opis zadania 

1 

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej 

na jezdni na ul. Sienkiewicza  

od skrzyżowania z ul. ks. P. Skargi 

 do Sienkiewicza 29 (za wjazd na tą 

posesję) oraz wykonanie nowej 

nawierzchni z kostki Pol-brukowej 

 na chodniku przyległym do ww. 

jezdni po stronie parzystej,  

na długości od skrzyżowania z ul. ks. 

P. Skargi do ul. Polnej  

ul. Sienkiewicza – 

od skrzyżowania  

z ul. ks. P. Skargi 

do ul. Polnej 

98 467,56 Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na jezdni 

 o długości około 150 mb. Zerwanie starej 

nawierzchni chodnika (w większej części asfaltowej i 

w niewielkiej z płyt chodnikowych), wyprofilowanie 

z ustawieniem krawężników o długości około 220 

mb, położenie na podsypce kostki Pol-brukowej 

ograniczonej z jednej strony krawężnikiem, a drugiej 

obrzeżem o długości około 200 mb.  



2 
Wymiana ogrodzenia zewnętrznego 

 na terenie Klubu Sportowo-

Turystycznego Włókniarz 

Bulwar 1000-lecia  8 500,00 Zakup materiałów potrzebnych do postawienia 

nowych słupków, przęseł montowanych pomiędzy 

nimi oraz wylanie nowego cokołu pod płotem.  

3 
Wymiana stolarki okiennej  

w hangarach sekcji żeglarskiej 

i kajakowej Włókniarz Chełmża 

Bulwar 1000-lecia 22 037,91 Wymiana okien w hangarach sekcji kajakowej 

 i żeglarskiej ze względu na ich zły stan techniczny 

(nieszczelność, spróchnienie).  

4 
Termomodernizacja zewnętrzna 

budynku głównego klubu Włókniarz 

Chełmża 

Bulwar 1000-lecia  69 203,37 Prace remontowo-budowlane (m.in. odbicie tynków, 

ocieplenie ścian, malowanie tynków zewnętrznych) 

 i wymian stolarki okiennej. 

 
 
 
              BURMISTRZ  MIASTA 
 
              /-/ mgr Jerzy Czerwiński 


