
BUDŻET OBYWATELSKI ROK 2019 

Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że do budżetu obywatelskiego na rok 2019 zgłoszono 5 propozycji zadań do realizacji. 

Tabela 1. Lista propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2019, które wpłynęły do 

Urzędu Miasta Chełmży w wyznaczonym terminie 

Nr 

propozycji 

zadania 

Nazwa zadania Lokalizacja zadania 

Szacunkowy 

koszt zadania 

(kwota brutto 

w zł) 

Opis zadania 

1 

Zakup pomostów ogradzających boisko 

do kajak Pol, które można wykorzystać 

jako pomosty wędkarskie 

Tafla jeziora- nad 

brzegiem jeziora – 

ulica Bulwar 1000-

lecia przy Klubie 

Sportowo 

Turystycznym 

Włókniarz 

50 000,00 

Zakup pomostów pływających 

ograniczających boisko do gry w kajak polo 

usytuowane przy nabrzeżu jeziora. Wymiary 

boiska wynoszą 35x23 metrów. Z pomostów, 

podczas gdy nie będą odbywały się treningi 

zawodników KST Włókniarz i UKS 

Włókniarz, korzystać będą mogli wędkarze.  

2 Rozbudowa placu zabaw przy Orliku ul. Frelichowskiego 28 600,00 

Rozbudowa infrastruktury o kolejne 

urządzenia: ogrodzenie, huśtawkę bocianie 

gniazdo, huśtawkę zmieszanymi siedziskami, 

karuzele platformową, ławkę x2, śmietnik x2, 

ważkę, piaskownicę z domkiem. 

3 

Mała infrastruktura turystyczno- 

rekreacyjna nad jeziorem chełmżyńskim 

przy ulicy Plażowej, tzw. STOLBUD 

Teren nad jeziorem 

przy ulicy Plażowej, 

tzw. STOLBUD 

43 099,20 

Wybudowanie wybranych elementów małej 

infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej: 

altany, stołu, ławy x2, placyku pod altanę, 

grilla, śmietników betonowych x2, miejsca na 

ognisko z ławami do siedzenia oraz stojaka na 

rowery (5 miejsc). 

4 Instalacja oświetlenia Park ul. 3-go Maja – 50 000,00 Instalacja oświetlenia na odcinku około 200 m 



dojazd do CHTW i 

PZW 

drogi w parku od ul. 3-Maja do bramy 

wjazdowej Klubów Sportowych, tj. montaż 10 

lamp ledowych. 

5 
Modernizacja placu zabaw w 

Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży 

ul. Bydgoska 9, 87- 

140 Chełmża 
41 606,80 

Modernizacja placu zabaw Przedszkola 

Miejskiego Nr 1 w Chełmży - zakup i montaż 

nowego sprzętu rekreacyjno- 

wypoczynkowego spełniające obowiązujące 

normy bezpieczeństwa oraz posiadającego 

atesty na materiały wykorzystane do jego 

produkcji. 

 

Tabela 2. Wyniki weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2019 

Nr 

propozycji 

zadania 

Nazwa zadania 

Ocena procesy weryfikacji 

Uzasadnienie 
Pozytywna Negatywna 

1 

Zakup pomostów ogradzających boisko 

do kajak Pol, które można wykorzystać 

jako pomosty wędkarskie 

 X 

Niespełnienie warunku określonego w: 

§ 5 pkt 2) – „jego realizacja musi odbywać się na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz musi być 

zagwarantowana swobodna dostępność dla wszystkich 

mieszkańców miasta” 

2 Rozbudowa placu zabaw przy Orliku X   

3 

Mała infrastruktura turystyczno- 

rekreacyjna nad jeziorem chełmżyńskim 

przy ulicy Plażowej, tzw. STOLBUD 

X  

 

4 
Instalacja oświetlenia, Park ul. 3-go Maja 

– dojazd do CHTW i PZW 
X  

 



5 
Modernizacja placu zabaw w 

Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży 
X  

 

 

Z pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań zostanie utworzona lista projektów, które poddane będą konsultacjom społecznym w 

głosowaniu powszechnym. 

W oparciu o § 11 Regulaminu wnioskodawcy odrzuconego projektu przysługuje możliwość złożenia protestu, który wraz z uzasadnieniem 

składa się Burmistrzowi Miasta w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach 

weryfikacji zgłoszonych zadań. 


