
Budżet obywatelski na rok 2017  

 

 

 Burmistrz Miasta Chełmży informuje, że do budżetu obywatelskiego na rok 2017 zgłoszono 5 propozycji zadań do realizacji.  

 

Tab. 1 

Lista propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2017, które wpłynęły do Urzędu Miasta Chełmży 

w wyznaczonym terminie. 

 

Nr 

propozycji 

zadania 
Nazwa zadania Lokalizacja zadania 

Szacunkowy 

koszt 

zadania (zł) 

Opis zadania 

1 

Remont ul. 

Frelichowskiego 

 w Chełmży 

ul. Frelichowskiego 

od nr 8 do nr 14 

w Chełmży 

150 000,00 

Remont nawierzchni jezdni oraz zatok parkingowych na ul. 

Frelichowskiego od nr 8 do nr 14 polegający na wypełnieniu 

ubytków i położeniu nakładki z masy bitumicznej oraz wymiany 

krawężników. 

2 

Zakup pomostów i 

wyposażenia, 

wchodzących w skład 

boiska do Kajak Polo  

na Jeziorze 

Chełmżyńskim 

Nabrzeże Jeziora 

Chełmżyńskiego 

pomiędzy KST 

„Włókniarz” i plażą 

miejską przy ul. 

Bulwar 1000-lecia. 

75 000,00 

Zadanie ma na celu zakup pomostów pływających i wyposażenia, 

stanowiących w całości tzw. boisko do gry w Kajak Polo, w skład 

którego wchodzą: pomosty pływające, bramki do gry, piłkochwyty 

i tablica świetlna. 

3 

Remont i modernizacja 

przystani 

Chełmżyńskiego 

Towarzystwa 

Wioślarskiego 1927 

Chełmża, ul. 3 Maja 

14 
131 177,59 

Prace remontowo-budowlano-instalacyjne m.in. remont dachu 

(zerwanie starego pokrycia i położenie nowego), ocieplenie ściany, 

wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca CO, położenie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej, prace malarskie, remont hangarów i tarasu. 



4 

Zakup wyposażenia 

sportowego oraz sprzętu 

do odnowy biologicznej 

Klub Sportowy Legia 

Chełmża ul. 3 Maja 18 
75 000,00 

Główne założenia: ułatwienie i przyspieszenie naturalnych 

wewnątrzustrojowych procesów prowadzących do wyrównania 

zaburzeń powstałych podczas wysiłku fizycznego; profilaktyka  

i zmniejszenie skutków powstałych w narządach ruchu; hartowanie 

organizmu na zmiany warunków środowiskowych. 

5 

Utwardzenie drogi – 

ułożenie kostki brukowej 

ul. Plażowa w Chełmży 

ul. Plażowa w 

Chełmży (od ul. 

Kościuszki do 

pomostu 

spacerowego) 

131 294,69 

Zadanie polegać będzie na uporządkowaniu ul. Plażowej poprzez 

ułożenie na nierównej, utwardzonej żużlem drodze nawierzchni  

z kostki brukowej na powierzchni ok. 1100m
2
 na odcinku od ul. 

Kościuszki do pomostu spacerowego. Utwardzenie drogi spowoduje 

lepszy komfort dla mieszkańców Chełmży i w znaczny sposób 

uatrakcyjni walory turystyczne miasta. Poprzez powyższe działania 

powstaniewygodny i bezpieczny ciąg stabilnej i trwałej nawierzchni 

w postaci pętli łączącej Bulwar, pomost, ul. Kościuszki i ul. Toruńską 

 

 

Na podstawie §8 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży dokonano oceny zgłoszonych propozycji. Wyniki weryfikacji 

przedstawiono w Tab. 2.   

 

Tab. 2 

Wyniki weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży na rok 2017. 

 

Nr 

propozycji 

zadania 

Nazwa zadania 

Ocena procesu weryfikacji  

Uzasadnienie  

Pozytywna  Negatywna  

1 Remont ul. Frelichowskiego w Chełmży X   

2 
Zakup pomostów i wyposażenia, wchodzących w 

skład boiska do Kajak Polo na Jeziorze 
X   



Chełmżyńskim 

3 
Remont i modernizacja przystani Chełmżyńskiego 

Towarzystwa Wioślarskiego 1927 
X   

4 
Zakup wyposażenia sportowego oraz sprzętu do 

odnowy biologicznej 
 X 

Propozycja odrzucona na podstawie § 8 pkt. 1) 

Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy 

miasta Chełmży – brak zgodnościz 

wymaganiami formalnymi zgłoszenia 

5 
Utwardzenie drogi – ułożenie kostki brukowej ul. 

Plażowa w Chełmży 
 X 

Propozycja odrzucona na podstawie § 8 pkt. 4) 

Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy 

miasta Chełmży – brak zgodności zgłoszonego 

zadania  z obowiązującymi w mieście planami i 

programami, w tym w szczególności z 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego  

 

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

powszechnym.  

 

 

 

         Z up. BURMISTRZA  

         /-/ Marek Kuffel 

(z-ca Burmistrza)  


