UCHWAŁA NR XLIII/136/17
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu
Obywatelskiego
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy – miasto Grudziądz
w sprawie przeznaczenia kwoty wydatków w budżecie gminy – miasto Grudziądz w ramach
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
3. Granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów ustala się
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się podział środków finansowych przypadających na poszczególne okręgi i na
zadania ogólnomiejskie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się, że łączna kwota przeznaczona na poszczególną edycję Grudziądzkiego
Budżetu Obywatelskiego wynosi nie mniej niż 3.000.000 zł, ale nie więcej niż 1 % wydatków
bieżących planowanych w projekcie uchwały budżetowej dla danego roku.
2. W kwocie przeznaczonej na finansowanie zadań w ramach Grudziądzkiego Budżetu
Obywatelskiego, określonej każdorazowo w uchwale budżetowej gminy – miasto Grudziądz,
mieszczą się wydatki związane z organizacją, obsługą i promocją.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio
postanowienia uchwały Nr XVII/99/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października
2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Grudziądza (Dz. Woj. Kuj.- Pom. z 2011 r. Nr 262, poz. 2586).
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/95/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji Społecznych w ramach Grudziądzkiego
Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4626).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/136/17
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 29 listopada 2017 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy-miasto
Grudziądz (Grudziądza) w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Grudziądzki Budżet Obywatelski służy przeznaczeniu części wydatków z budżetu
Grudziądza na wskazane przez mieszkańców, w drodze konsultacji społecznych, zadania
w sprawach objętych zadaniami Grudziądza, zwany dalej GBO.
2. Ustala się markę GBO w ramach Strategii Marki Grudziądza - #gru.
3. Jawność konsultacji dotyczących GBO zapewnia się w szczególności poprzez
publikowanie informacji na portalu #gru – www. haszgru.pl .
4. Grudziądzki Budżet Obywatelski obejmuje teren gminy–miasto Grudziądz.
5. Grudziądzki Budżet Obywatelski dzieli się na edycje, gdzie każda z nich obejmuje
jeden rok budżetowy.
6. Grudziądzki Budżet Obywatelski obejmuje następujące etapy: zgłaszanie zadań,
udzielanie poparcia zadaniom, ocenę formalno - prawną i merytoryczną zadań, głosowanie
nad zadaniami, realizację zadań i rozliczenie edycji.
7. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w ramach GBO
są mieszkańcy Grudziądza.
8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 przysługuje mieszkańcowi, który w roku edycji
ukończy co najmniej 16 lat.
9. Wprowadzanie zmian we wniosku na etapie jego oceny i realizacji wymaga
każdorazowo kontaktu z Wnioskodawcą i jego pisemnej zgody.
Rozdział 2
Podział terytorialny konsultacji społecznych i podział środków finansowych
§ 2. 1. Wyodrębnia się okręgi celem przeprowadzenia
w ramach GBO zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

konsultacji

społecznych

2. Dokonuje się podziału środków finansowych na zadania realizowane w ramach GBO
na okręgi zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wg następujących zasad:
1) wyłącza się z puli środków kwotę 500.000 zł na zadania ogólnomiejskie oraz 50.000 zł na
koszty związane z organizacją, obsługą i promocją Grudziądzkiego Budżetu
Obywatelskiego. Pozostałe środki podlegają podziałowi wg kryteriów określonych
w punktach 2) i 3);
2) 50 % środków po równo na każdy z okręgów;
3) 50 % środków proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne
okręgi wg stanu na koniec ostatniego pełnego kwartału roku poprzedzającego edycję
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ustalonego na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności, z zastrzeżeniem
punktu 4;
4) kwota środków przeznaczonych na poszczególny okręg nie może być mniejsza niż
100.000 zł.
3. Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:
1) dla zadań okręgowych maksymalnie 100.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich:
a) minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 250.000 zł dla zadań mających charakter dostawy,
usługi remontowej lub roboty budowlanej,
b) minimalnie 2.500 zł, a maksymalnie 25.000 zł dla pozostałych usług.
Rozdział 3
Zasady składania wniosków z propozycją zadań
§ 3. 1. Ze środków GBO finansowane mogą być jedynie zadania własne gminy
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i zadania własne powiatu w rozumieniu
ustawy o samorządzie powiatowym, które będą dostępne dla ogółu mieszkańców.
2. Zadania finansowane z GBO muszą być możliwe do realizacji w obrębie roku
budżetowego edycji lub kolejnego roku budżetowego oraz nie mogą stanowić etapów zadań
wieloletnich.
3. Zadanie musi być jednoznacznie określone jako okręgowe, czyli niewykraczające poza
obręb danego okręgu, lub ogólnomiejskie, czyli realizowane w obrębie więcej niż jednego
okręgu mające znaczenie dla ogółu mieszkańców.
4. Zadania dotyczące okręgu mogą składać wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.
5. Zadania ogólnomiejskie mogą składać wszyscy uprawnieni mieszkańcy.
6. Zadania okręgowe finansowane z GBO muszą mieć charakter dostawy, usługi
remontowej lub roboty budowlanej.
7. Zadania ogólnomiejskie finansowane z GBO muszą mieć charakter dostawy, usługi
lub roboty budowlanej.
8. Wyłącza się z realizacji zadania o charakterze remontowo – dostawczym przewidziane
do realizacji w budynkach jednostek oświatowych, które nie będą powszechnie dostępne.
9. Zgłoszenie zadania następuje na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszych zasad.
10. Propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy, co najmniej 10 mieszkańców
danego okręgu dla zadania okręgowego oraz 10 mieszkańców dla zadania ogólnomiejskiego.
11. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia jednego wniosku obejmującego
zadanie okręgowe i jednego wniosku obejmującego zadanie ogólnomiejskie.
12. Zadania przewidziane do realizacji na terenie należącym do gminy–miasto Grudziądz,
ale dla którego ustanowiono trwały zarząd (jednostki podległe jak np. szkoły, przedszkola)
oraz na terenie nienależącym do gminy-miasto Grudziądz, wymagają podpisania
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
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Rozdział 4
Zasady weryfikacji wniosków
§ 4. 1. Wszystkie złożone wnioski tworzą Bazę Wniosków.
2. Baza Wniosków jest jawna i publikowana na portalu #gru.
3. Wnioskodawcy przysługuje wyłączne prawo uzupełnienia lub modyfikacji wniosku.
4. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje Komisję ds. oceny formalno - prawnej
i merytorycznej wniosków (zwaną dalej Komisją), której celem będzie przeprowadzenie
procedury weryfikacji wniosków zawartych w Bazie Wniosków, o których mowa ust. 1.
5. Prezydent Grudziądza ustala skład Komisji spośród podległych mu urzędników
w sposób zapewniający merytoryczną ocenę wniosków.
6. Uzupełnienie lub modyfikacja wniosku następuje z inicjatywy Wnioskodawcy lub
na wezwanie, w trakcie weryfikacji złożonych wniosków, i może dotyczyć jedynie
zapewnienia formalno - prawnej prawidłowości wniosku oraz realnej wartości zadania.
7. Na uzupełnienie wniosku wyznacza się Wnioskodawcy 5 dni roboczych.
8. Wprowadzona we wniosku zmiana wymaga pisemnego potwierdzenia złożonego przez
Wnioskodawcę (czytelny podpis oraz data) na formularzu zgłoszeniowym.
9. Modyfikacji wniosku można dokonać tylko jeden raz.
10. Brak zgody Wnioskodawcy na wprowadzenie wskazanych przez Komisję zmian
skutkuje odrzuceniem wniosku.
11. W przypadku wprowadzenia zmian, które zmieniają zakres zadania (zmiana
lokalizacji, znacząca zmiana zakresu rzeczowego) wymagane jest dostarczenie nowej listy
poparcia dla zadania składającej się z co najmniej 10 podpisów.
12. Wnioskodawcy zadań dotyczących tego samego zakresu rzeczowego i tej samej bądź
sąsiadującej lokalizacji zostaną poinformowani przez pracowników Urzędu Miejskiego
o zaistniałej sytuacji i możliwości połączenia zadań.
13. Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalno - prawnym tworzą Bazę
Wniosków Poprawnych, które wezmą udział w procedurze wyboru wniosków do realizacji
w drodze głosowania w ramach GBO.
14. Wnioski, które nie przeszły pozytywnie oceny formalno – prawnej lub merytorycznej,
tworzą Bazę Wniosków Odrzuconych i podlegają publikacji wraz z podaniem przyczyn ich
odrzucenia.
Rozdział 5
Wybór zadań w drodze głosowania
§ 5. 1. Wyboru zadań dokonuje się na podstawie głosowania: jawnego, bezpośredniego
oraz powszechnego.
2. Głos na wybrane zadanie/zadania można oddać na opieczętowanej karcie
w wyznaczonym punkcie do głosowania lub w formie elektronicznej za pomocą systemu do
obsługi GBO.
3. Kartę do głosowania należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisując
w wyznaczone miejsca kody wybranych zadań – maksymalnie dwa dla zadań okręgowych
i dwa dla zadań ogólnomiejskich.
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4. Wykaz zadań, na które można głosować wraz z przypisanymi kodami zostanie podany
do wiadomości najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem głosowania.
5. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na dwa zadania finansowane
w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania w okręgu, w którym zamieszkuje,
oraz na dwa zadania finansowane w ramach GBO zgłoszone i dopuszczone do głosowania
jako ogólnomiejskie.
6. Wyniki głosowania są jawne. Jawność wyników zapewnia się w szczególności poprzez
ich publikację na portalu #gru w formie zbiorczych wyników głosowania.
7. Mieszkaniec na zadanie okręgowe i ogólnomiejskie może zagłosować tylko raz.
8. Oddanie na karcie do głosowania większej niż przewidywana ilości głosów na zadania
okręgowe i/lub ogólnomiejskie skutkuje unieważnieniem głosu.
9. W ramach GBO może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na
terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów (dla zadań okręgowych) i nie więcej niż
jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej dla zadań ogólnomiejskich.
10. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są kolejno te zadania, które uzyskały
największą bezwzględną ważną ilość głosów, jednak nie mniejszą niż 20, oraz których suma
zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego
okręgu lub dla puli środków ogólnomiejskich, o których mowa w §2 ust. 2.
11. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno zadanie takiej samej ilości głosów
spełniających wymogi z ust. 10, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit,
przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie
zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności co najmniej 3 członków
Komisji ds. oceny formalno – prawnej i merytorycznej wniosków oraz wnioskodawców (bądź
ich pisemnie upoważnionych przedstawicieli) i zakończone będzie podpisaniem protokołu
z losowania.
12. W przypadku niewykorzystania całości środków przyznanych danemu okręgowi
w ramach GBO po zakończeniu procedury zawartej w ust. 10, można do realizacji
wprowadzić dodatkowe zadania (biorąc pod uwagę kryterium ilości uzyskanych głosów),
których wartość dodana do wartości pozostałych zadań przeznaczonych do realizacji
nie powoduje przekroczenia środków przyznanych dla danego okręgu, z zastrzeżeniem
ust. 13.
13. Warunkiem wprowadzenia dodatkowych zadań, o których mowa w ust. 12, jest
uzyskanie przez każde z tych zadań w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż
10% ważnych oddanych głosów na zadania okręgowe i 5% na zadania ogólnomiejskie.
14. Oszczędności w środkach przyznanych poszczególnym okręgom powstałe
po sporządzeniu ostatecznych wykazów zadań wybranych do realizacji przeznaczane są na
ewentualne pokrycie przekroczenia środków przyznanych poszczególnym okręgom,
po rozstrzygnięciu procedur wyboru wykonawców poszczególnych zadań, o ile przekroczenie
nie będzie większe niż 20% wartości zadania po jej weryfikacji przez Komisję i nie
spowoduje przekroczenia ogólnej puli środków GBO.
15. Przekroczenie wartości, o której mowa w ust. 14 powoduje odstąpienie od realizacji
zadania.
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16. Na każdym etapie Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, tj.: w pracach Komisji
weryfikującej wnioski, głosowania, liczenia głosów, zestawiania danych z wyników
głosowania, w charakterze obserwatorów mogą brać udział radni Rady Miejskiej Grudziądza
oraz członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego.
17. Wszyscy Wnioskodawcy, których zadania brały udział w głosowaniu zostaną
poinformowani pisemnie o jego wynikach. Wnioskodawcy zwycięskich zadań zostaną
dodatkowo poinformowani o wyznaczonej do realizacji ich zadania komórce merytorycznej.
Rozdział 6
Upoważnienia dla Prezydenta
§ 6. Upoważnia się Prezydenta Grudziądza do określenia w drodze zarządzenia:
1) szczegółowych terminów składania wniosków, miejsc ich składania oraz możliwych
formatów wniosków (elektroniczne, papierowe);
2) zasad publikacji Bazy Wniosków, Bazy Wniosków Poprawnych oraz Bazy Wniosków
Odrzuconych;
3) szczegółowych terminów dopuszczalności zmian we wnioskach dokonywanych zarówno
z własnej inicjatywy przez Wnioskodawcę jak i na wezwanie w trakcie weryfikacji;
4) szczegółowych terminów głosowania, miejsca oddawania głosów, dopuszczalnych form
oddawania głosów, zasad ważności oddanych głosów;
5) szczegółowego harmonogramu działań związanych z realizacją GBO;
6) powołania komisji ds. oceny formalno - prawnej i merytorycznej wniosków.
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Załącznik nr 1 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy–miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

(symbol zadania)

Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO
UWAGA! Formularz proszę wypełnić drukowanymi literami

Imię i nazwisko zgłaszającego
Okręg:
Adres
formularz można złożyć jedynie dla
okręgu swojego zamieszkania
(patrz wykaz okręgów)

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Nr PESEL
formularze mogą składać osoby,
które w roku edycji GBO
ukończą co najmniej 16 lat :

Nr telefonu:
Kontakt
Adres e-mail:
Typ zadania
 Zadanie okręgowe

 Zadanie ogólnomiejskie
Nazwa zadania
(max. 15 słów)

Opis zadania
co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań, szkice, zdjęcia (max 1.000 znaków)

Lokalizacja
dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce
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Załącznik nr 1 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy–miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

Uzasadnienie realizacji zadania
kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania;
jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania (max 2.000 znaków)

Szacowany koszt zadania/kosztorys
(kwota brutto)

Załączniki do formularza zgłoszeniowego
(o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach)

1. Lista poparcia zadania
załącznik obligatoryjny

2. .…………………………………………….
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………..

OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO.
Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz
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Załącznik nr 1 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy–miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

Lista poparcia dla zadania*
………………………………………………………………………………………………………..
*nazwa zadania zgodnie z polem Nazwa zadania w Formularzu zgłoszeniowym

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Uwaga! W przypadku większej ilości podpisów należy dołączyć kolejną listę.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
OŚWIADCZENIE
Grudziądz, ………………………..
………………….
(Nazwa i adres)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że przyjmę do nieodpłatnego administrowania
i
utrzymywania………………………………………………………………….........
mający powstać w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie
stanowił własność gminy-miasto Grudziądz. Nieruchomość na której wybudowany
zostanie
obiekt
o
którym
mowa
powyżej
położona
jest
w Grudziądzu
przy
ul. ……………………………….., oznaczona jako działka nr …….., obręb nr ………..,
stanowi własność ………………………………… .
Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się m.in. do:
1) dozorowania obiektu;
2) ponoszenia kosztów eksploatacji obiektu, w tym w szczególności: utrzymania porządku
i czystości na terenie obiektu, oświetlenia;
3) zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego obiektu oraz ubezpieczenia OC jako
posiadacza obiektu od ewentualnych szkód odniesionych przez osoby korzystające
z obiektu, za które ponosi odpowiedzialność posiadacz obiektu;
4) utrzymywania obiektu w należytym stanie, w szczególności dokonywania jego
konserwacji, napraw uszkodzeń będących następstwem wandalizmu lub dewastacji
mienia;
5) …………. .
….………………………………………….
(data, czytelny podpis właściciela nieruchomości)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/136/17
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 29 listopada 2017 r.
Granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów dla potrzeb
budżetu obywatelskiego
Rozdział 1
Okręg nr 1 „Owczarki”
§ 1. 1. Granica okręgu nr 1 „Owczarki” rozpoczyna się w miejscu przecięcia ulicy
Kwidzyńskiej z północna granicą administracyjną gminy-miasto Grudziądz i przebiega linią
ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami:
1) ulicą Kwidzyńską w kierunku południowo-zachodnim;
2) ulicą Paderewskiego w kierunku wschodnim do numeru porządkowego nr 201;
3) wzdłuż kanału Trynka w kierunku południowym do północnego wierzchołka Jeziora
Tarpno;
4) od północnego do południowego wierzchołka środkiem Jeziora Tarpno;
5) od południowego wierzchołka jeziora Tarpno na południe do granicy administracyjnej
gminy-miasto Grudziądz;
6) wzdłuż wschodniej i północnej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz
aż do miejsca początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. Akacjowa, ul. Bluszczowa, ul. Bławatkowa,
ul. Brzoskwiniowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Cedrowa, ul. Cisowa, ul. Czereśniowa,
ul. Dębowa, ul. Fiołkowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Ignacego Paderewskiego numery
nieparzyste od 123 do końca, numery parzyste od 198 do końca, ul. Jaśminowa numery
nieparzyste od początku do 39, numery parzyste od początku do 40, ul. Jabłoniowa,
ul. Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. Krokusowa,
ul. Kwidzyńska numery parzyste, ul. Maciejkowa, ul. Magnoliowa, ul. Malwiowa,
ul. Miłorzębowa, ul. Modrzewiowa, ul. Morelowa, ul. Morelowy Zakątek, ul. Nasturcjowa,
ul. Orzechowa, ul. Osikowa, ul. Platanowa, ul. Powojowa, ul. Sosnowa, ul. Storczykowa,
ul. Szarotkowa, ul. Śliwkowa, ul. Wiązowa, ul. Wierzbowa, ul. Wierzbowy Zakątek,
ul. Wiśniowa, ul. Wspólna.
Rozdział 2
Okręg nr 2 „Kuntersztyn – Tuszewo”
§ 2. 1. Granica okręgu nr 2 „Kuntersztyn-Tuszewo” rozpoczyna się w miejscu przecięcia
ulicy generała Sikorskiego z kanałem Trynka i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi
niżej odcinkami:
1) wzdłuż kanału Trynka w kierunku północno-wschodnim do Trasy Średnicowej (ulica
Jana Pawła II);
2) Trasą Średnicową (ulica Jana Pawła II) w kierunku północnym;
3) ulicą Paderewskiego w kierunku wschodnim do numeru porządkowego nr 201;
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4) wzdłuż kanału Trynka w kierunku południowym do północnego wierzchołka Jeziora
Tarpno;
5) od północnego do południowego wierzchołka środkiem Jeziora Tarpno;
6) od południowego wierzchołka jeziora Tarpno na południe do granicy administracyjnej
gminy-miasto Grudziądz;
7) wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do miejsca
przecięcia granicy przez linię kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice;
8) linią kolejowa nr 208 relacji Chojnice-Działdowo w kierunku zachodnim do Trasy
Średnicowej (ulica Jana Pawła II);
9) Trasą Średnicową (ulica Jana Pawła II) w kierunku północnym do ulicy Ludwika
Waryńskiego;
10) w kierunku północno-zachodnim ulicą Ludwika Waryńskiego, ulicą Mikołaja
z Ryńska oraz ulicą generała Sikorskiego aż do miejsca początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. Alojzego Ruchniewicza, ul. Armii Krajowej numery
nieparzyste od 29 do końca, numery parzyste od 34 do końca, ul. Astrowa, ul. Bolesława
Chrobrego, ul. Bratkowa, ul. Buczka, ul. Chryzantemowa, ul. Daliowa, ul. Dąbrowskiego,
ul. Derdowskiego, ul. dr S.Sujkowskiej, ul. dr. H. i B. Rodziewiczów, ul. dr. J. Zagierskiego,
ul. dr. J. Zająca, ul. Droga Bociania, ul. Droga Graniczna, ul. Droga Kurpiowska, ul. Droga
Łowicka wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od początku do 8, Droga
Przechodnia, Droga Straconych, Droga Topolowa, ul. Działkowa, ul. Działyńskich, ul. Emilii
Plater, ul. Filomatów, ul. gen. Bema numery nieparzyste od 31 do końca, numery parzyste
od 28 do końca, gen. Sikorskiego, numery nieparzyste od 37 do końca, ul. Goździkowa,
ul. Gromady Grudziąż, ul. Ignacego Paderewskiego numery parzyste od 86 do 196,
ul. Irysowa, ul. Jaśminowa numery nieparzyste od 41 do końca, numery parzyste od 42
do końca, ul. Jana i Wiktora Marchlewskich, ul. Jaskrowa, ul. Jerzego Jalkowskiego,
ul. Jesienna, ul. Juliana Szychowskiego, ul. Kaliowa, ul. Karabinierów, ul. Kasprzaka,
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kociewska, ul. Konwaliowa,
ul. Kunickiego, ul. Langiewicza, ul. Lawendowa, ul. Liliowa, ul. Lipowa, ul. Ludwika
Waryńskiego wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od 62 do końca,
ul. Łukasiewicza, ul. Łużycka, ul. Łyskowskiego, ul. Makowa, ul. Margaretkowa, ul. marsz.
Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od 37 do końca, numery parzyste od 40 do końca,
ul. Mieczykowa, ul. Mierosławskiego, ul. Mikołaja z Ryńska wszystkie numery nieparzyste,
ul. Narcyzowa, ul. Okrzei, ul. Ossowskiego, ul. Pietrusińskiego, ul. Polna, ul. Powstańców,
ul. Różana, ul. Sambora, ul. Skrajna, ul. Słonecznikowa, ul. Tadeusza Kaubego,
ul. Towarzystwa Jaszczurczego, ul. Traugutta, ul. Trynkowa numery nieparzyste od 19
do końca, numery parzyste do 10 do końca, ul. Tulipanowa, ul. Tysiąclecia, ul. Walerego
Wróblewskiego, ul. Władysława IV, ul. Wojciecha Drzymały, ul. Za Basenem,
ul. Zawilcowa, ul. Żonkilowa.
Rozdział 3
Okręg nr 3 „Tarpno”
§ 3. 1. Granica okręgu nr 3 „Tarpno” rozpoczyna się w miejscu przecięcia ulicy
Kwidzyńskiej
z północna granicą administracyjną gminy-miasto Grudziądz i przebiega linią ciągłą,
kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami::
1) ulicą Kwidzyńską w kierunku południowo-zachodnim;
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2) Trasą Średnicową (ulica Jana Pawła II) w kierunku południowym do przecięcia
z kanałem Trynka;
3) wzdłuż kanału Trynka w kierunku południowo-zachodnim do ulicy generała Sikorskiego;
4) ulicą generała Sikorskiego w kierunku północno-zachodnim;
5) ulicą Wybickiego w kierunku północno-wschodnim do ulicy Wąskiej;
6) ulicą Wąską w kierunku północno-zachodnim;
7) ulicą Nadgórną w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Jagiellończyka;
8) ulicą Jagiellończyka w kierunku północno-wschodnim do ul. Wędkarskiej;
9) ulicą Wędkarską w kierunku północno-zachodnim;
10) następnie w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz
na rzece Wiśle;
11) wzdłuż zachodniej i północnej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz
aż do miejsca początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich, ul. 6 Marca, Aleja Królowej
Jadwigi, ul. Armii Krajowej numery nieparzyste od początku do 27, numery parzyste
od początku do 32, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Czwartaków, ul. Dąbrówki, ul. Edwarda
Stachury, ul. Elbląska, ul. Fijewska, ul. Forteczna, ul. Garnizonowa, ul. gen. Bema numery
nieparzyste od początku do 29, numery parzyste od początku do 26, ul. gen. Sikorskiego
numery nieparzyste od początku do 35, ul. Górna, ul. Grunwaldzka, ul. Ignacego
Paderewskiego numery nieparzyste od początku do 119, numery parzyste od początku do 84,
ul. J. Wybickiego numery nieparzyste od 41 do końca, numery parzyste od 32 do końca,
ul. Jagiellończyka, ul. Jagiełły, ul. Kilińskiego, ul. Klonowa, ul. Kołłątaja, ul. Kościuszki
numery nieparzyste od 15 do końca, numery parzyste od 16 do końca, ul. Krzyżowa,
ul. Księcia Witolda, ul. Kwidzyńska wszystkie numery nieparzyste, ul. Legionów,
ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul. Malborska, ul. Mieszka I, ul. Nadgórna numery nieparzyste
od 27 do końca, numery parzyste od 24 do końca, ul. Nowowiejska, ul. Oliwska,
ul. Olsztyńska, ul. Pawła Osińskiego, ul. Piastowska, ul. Poniatowskiego, ul. Powstańców
Wielkopolskich, ul. Przednia, ul. Pułaskiego, ul. Roty Grudziądzkiej, ul. Ryszarda
Milczewskiego-Bruna, ul. Saperów, ul. Słowackiego, ul. Sowińskiego, ul. Szpitalna,
ul. Sztumska, ul. Świerkocińska, ul. Tczewska, ul. Trynkowa numery nieparzyste od początku
do 17, numery parzyste od początku do 8, ul. Tylna, ul. Warmińska, ul. Wąska wszystkie
numery parzyste, ul. Wędkarska wszystkie numery parzyste, ul. Władysława Łokietka,
ul. Zaułek, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Zbigniewa Kruszelnickiego.
Rozdział 4
Okręg nr 4 „Śródmieście – Wyzwolenia”
§ 4. 1. Granica okręgu nr 4 „Śródmieście-Wyzwolenia” rozpoczyna się w miejscu
przecięcia linii kolejowej nr 208 relacji Działdowo-Chojnice z zachodnią granicą
administracyjną gminy-miasto Grudziądz na rzece Wiśle i przebiega linią ciągłą, kolejnymi,
opisanymi niżej odcinkami:
1) linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w kierunku wschodnim do Trasy
Średnicowej (ulica Jana Pawła II);
2) Trasą Średnicową (ulica Jana Pawła II) w kierunku północnym do ulicy Ludwika
Waryńskiego;
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3) w kierunku północno-zachodnim ulicą Ludwika Waryńskiego, ulicą Mikołaja
z Ryńska oraz ulicą generała Sikorskiego;
4) ulicą Wybickiego w kierunku północno-wschodnim do ulicy Wąskiej;
5) ulicą Wąską w kierunku północno-zachodnim;
6) ulicą Nadgórną w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Jagiellończyka;
7) ulicą Jagiellończyka w kierunku północno-wschodnim do ul. Wędkarskiej;
8) ulicą Wędkarską w kierunku północno-zachodnim;
9) następnie w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz na
rzece Wiśle;
10) wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do miejsca
początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: Aleja 23 Stycznia, Aleja Biskupa Chrystiana, Alejka
hm. T. Maślankowskiego "Sosna", ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, ul. Batorego,
ul. Bronisława Malinowskiego, ul. Chełmińska numery nieparzyste od początku do 23,
numery parzyste od początku do 4, ul. Curie-Skłodowskiej, Czarna Droga, ul. Długa,
ul. Dworcowa, ul. Gdyńska, ul. gen. Józefa Hallera numery nieparzyste od początku do 19,
numer parzysty 2, ul. gen. Sikorskiego wszystkie numery parzyste, ul. Groblowa,
ul. J. Wybickiego numery nieparzyste od początku do 39, numery parzyste od początku do 30,
ul. Józefa Włodka, ul. Klasztorna, ul. Kosynierów Gdyńskich, ul. Kościelna, ul. Kościuszki
numery nieparzyste od początku do 13, numery parzyste od początku do 14, ul. Królewska,
ul. Kwiatowa, ul. Ludwika Waryńskiego numery parzyste od początku do 60,
ul. Małogroblowa, ul. Małomłyńska, ul. Marcinkowskiego, ul. marsz. Ferdynanda Focha,
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od początku do 35, numery parzyste
od początku do 38, ul. Mickiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Mikołaja z Ryńska numery
parzyste, ul. Młyńska, ul. Moniuszki, ul. Murowa, ul. Nadgórna numery nieparzyste
od początku do 25, numery parzyste od początku do 22, ul. Pańska, ul. PCK, Plac Miłośników
Astronomii, Plac Niepodległości, ul. Podgórna, ul. Poprzeczna, ul. Portowa, ul. Prosta,
ul. Rapackiego, ul. Ratuszowa, ul. Rybacka, ul. Rybny Rynek, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza,
ul. Solna, ul. Spichrzowa, ul. Stara, ul. Starorynkowa, ul. Staszica, ul. Szewska, ul. Szkolna,
ul. Teatralna, ul. Tkacka, ul. Toruńska, ul. Wąska wszystkie numery nieparzyste,
ul. Wędkarska wszystkie numery nieparzyste, ul. Wieżowa, ul. Wilsona, ul. Wincentego
Kadłubka, ul. Wodna, ul. Wyzwolenia, ul. Zamkowa.
Rozdział 5
Okręg nr 5 „Kopernika – Chełmińskie”
§ 5. 1. Granica okręgu nr 5 „Kopernika-Chełmińskie” rozpoczyna się w miejscu przecięcia
linii kolejowej nr 208 relacji Działdowo-Chojnice z zachodnią granicą administracyjną
gminy-miasto Grudziądz na rzece Wiśle i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej
odcinkami:
1) linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w kierunku
do rozwidlenia z linią kolejową nr 207 relacji Toruń Wschodni-Malbork;

wschodnim

2) linią kolejową nr 207 relacji Toruń Wschodni-Malbork w kierunku południowym
do ulicy Kasprowicza;
3) ulicą Kasprowicza w kierunku wschodnim;
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4) ulicą Solidarności w kierunku północnym do zjazdu z Trasy Średnicowej (ulica
ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego);
5) zjazdem w kierunku Trasy Średnicowej (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego);
6) Trasą Średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) w kierunku południowozachodnim do wysokości południowej granicy ROD Agromet-Unia;
7) wzdłuż południowej granicy ROD Agromet-Unia w kierunku zachodnim do ulicy
Chełmińskiej;
8) ulicą Chełmińską w kierunku północnym do wysokości ulicy Wyspiańskiego;
9) ulicą Wyspiańskiego w kierunku północno-zachodnim;
10) ulicą Janusza Korczaka w kierunku północnym;
11) ulicą Kalinkową w kierunku północnym do ulicy Wiejskiej;
12) w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz na rzece
Wiśle;
13) wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do miejsca
początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. Bolesława Prusa, ul. Brzeźna, ul. Bydgoska, ul.
Chełmińska numery nieparzyste od 57 do 177, numery parzyste od 26 do 204, ul. Cypriana
Kamila Norwida, ul. Czerwonodworna, ul. Czesława Miłosza, ul. dr. Leona Landowskiego,
ul. Gabrieli Zapolskiej , ul. Gustawa Morcinka, ul. J. Heweliusza, ul. Jackowskiego numery
nieparzyste od początku do 37, numery parzyste od początku do 38, ul. Jana Długosza,
ul. Janusza Korczaka numery parzyste od 20 do końca, ul. Joachima Lelewela,
ul. K. Ciołkowskiego, ul. K. Gałczyńskiego, ul. Kalinkowa wszystkie numery nieparzyste,
numery parzyste od początku do 82, ul. Kasprowicza numery nieparzyste i parzyste
od początku do 10, ul. Kępowa, ul. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kosmonautów,
ul. Laskowicka, ul. Leopolda Staffa, ul. Libelta, ul. Lucjana Szenwalda, ul. Ludwika
Zamenhofa, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna,
ul. Stefczyka, ul. Stroma, ul. Tetmajera, ul. Tytoniowa, ul. Wawrzyniaka, ul. Wiejska,
ul. Wiślana, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Władysława Orkana, ul. Władysława
Reymonta, ul. Wyspiańskiego wszystkie numery parzyste, ul. Zofii Nałkowskiej,
ul. Żeromskiego.
Rozdział 6
Okręg nr 6 „Kawalerii Polskiej – Stare Lotnisko”
§ 6. 1. Granica okręgu nr 6 „Kawalerii Polskiej-Stare Lotnisko” rozpoczyna się w miejscu
przecięcia linii kolejowej nr 208 relacji Działdowo-Chojnice z Trasą Średnicową (ulica Jana
Pawła II) i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami:
1) linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice do rozwidlenia linii kolejowych;
2) linią kolejową nr 207 relacji Toruń Wschodni-Malbork w kierunku południowym
do ulicy Kasprowicza;
3) ulicą Kasprowicza w kierunku wschodnim;
4) ulicą Solidarności w kierunku północnym do zjazdu z Trasy Średnicowej (ulica
ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego);
5) zjazdem w kierunku Trasy Średnicowej (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego);
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6) Trasą Średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego, ulica Solidarności, ulica
Lotniczą, ulica Jana Pawła II) w kierunku północno-wschodnim aż do miejsca
początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: Aleja Wigury, Aleja Żwirki, ul. Alfonsa Hoffmanna,
ul. Antoniego Czortka, ul. Budowlanych, ul. Cegielniana, ul. Chopina, ul. Cmentarna,
ul. Czarnieckiego, ul. Droga Łąkowa numery nieparzyste do początku do 61, numery parzyste
od początku do 104, ul. gen. Józefa Hallera numery 4 i numery nieparzyste i parzyste od
23 do 77, ul. gen. Józefa Smoleńskiego, ul. gen. Stanisława Pruszyńskiego, ul. gen. Stefana
Kasprzyckiego, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, ul. Jana Stobeusza, ul. Konarskiego,
ul. Lotnicza wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od 22 do końca, ul. Matejki,
ul. Nad Torem, ul. Narutowicza, ul. Olimpijska, ul. Parkowa numery nieparzyste i parzyste
od początku do 37, ul. Piotra Skargi, ul. Rejtana, ul. Rzemieślnicza, ul. Zaciszna.
Rozdział 7
Okręg nr 7 „Lotnisko – Węgrowo – Kobylanka”
§ 7. 1. Granica okręgu nr 7 „Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka” rozpoczyna się w miejscu
przecięcia Trasy Średnicowej (ulicy ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) z ulicą Południową
i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami:
1) Trasą Średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego, ulica Solidarności, ulica
Lotnicza, ulica Jana Pawła II) w kierunku północno-wschodnim do linii kolejowej
nr 208 relacji Działdowo-Chojnice;
2) linią kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice w kierunku wschodnim do granicy
administracyjnej gminy-miasto Grudziądz;
3) wzdłuż wschodniej i południowej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do
ulicy Miłoleśnej;
4) ulicą Miłoleśną w kierunku północno-zachodnim do ulicy Południowej;
5) ulicą Południową w kierunku północno-zachodnim aż do miejsca początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. Bażancia, ul. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ul. dr.
Ludwika Rydygiera, Droga Kręta, ul. Droga Łąkowa numery nieparzyste od 73 do końca,
numery parzyste od 118 do końca, Droga Łowicka numery parzyste od 10 do końca, ul.
Dywizjonu 303, ul. gen. Józefa Hallera numery nieparzyste i parzyste od 79 do końca, ul. gen.
Józefa Kustronia, ul. Ikara, ul. Jaskółcza, ul. Kasprowicza numery nieparzyste i parzyste od
47
do końca, ul. Krucza, ul. Lotnicza numery parzyste od początku do 20, ul. Miłoleśna
wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od początku do 10, ul. Nauczycielska,
ul. Parkowa numery nieparzyste i parzyste od 38 do końca, ul. Polskich Skrzydeł,
ul. Południowa, numery nieparzyste od początku do 3, ul. ppłk. pil. Bolesława Stachonia,
ul. ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego, ul. Skowronkowa, ul. Słowicza, ul. Uprawna,
ul. Warszawska, ul. Zawiła, ul. Żurawia.
Rozdział 8
Okręg nr 8 „Strzemięcin”
§ 8. 1. Granica okręgu nr 8 „Strzemięcin” rozpoczyna się w miejscu na zachodniej granicy
administracyjnej gminy-miasto Grudziądz na rzece Wiśle znajdującym się na zachód od ulicy
Wiejskiej i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami:
1) w kierunku wschodnim do Kalinkowej;
2) ulicą Kalinkową w kierunku południowym;
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3) ulicą Janusza Korczaka w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Wyspiańskiego;
4) ulicą Wyspiańskiego w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Chełmińskiej;
5) ulicą Chełmińską w kierunku południowym do południowej granicy ROD Agromet-Unia;
6) wzdłuż południowej granicy ROD Agromet-Unia w kierunku wschodnim do Trasy
Średnicowej (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego);
7) Trasą średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) w kierunku południowozachodnim do ulicy Południowej;
8) ulicą Południową w kierunku północno-zachodnim;
9) ulicą Strażacką w kierunku północno-zachodnim;
10) ulicą Zachodnią w kierunku zachodnim;
następnie w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy-miasto
Grudziądz na rzece Wiśle;
wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do miejsca
początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: ul. Adama Asnyka, ul. Chełmińska numery parzyste od 206
do końca, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. gen. Grota-Roweckiego, ul. gen. Leopolda Okulickiego,
ul. Jackowskiego numery nieparzyste od 39 do końca, numery parzyste od 40 do końca,
ul. Janusza Korczaka wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od początku do 18,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Kalinkowa numery parzyste od 84 do końca,
ul. Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste o początku do 31 numery parzyste od początku
do 28, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Południowa numery nieparzyste od 5
do końca, ul. Północna, ul. Strażacka wszystkie numery nieparzyste, ul. Szarych Szeregów,
ul. Śniadeckich, ul. Władysława Wągla, ul. Wyspiańskiego wszystkie numery nieparzyste,
ul. Zachodnia wszystkie numery nieparzyste, numery parzyste od początku do 22.
Rozdział 9
Okręg nr 9 „Rządz”
§ 9. 1. Granica okręgu nr 9 „Rządz” rozpoczyna się w miejscu przecięcia Trasy
Średnicowej (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) z południową granicą administracyjną
gminy-miasto Grudziądz i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej odcinkami:
Trasą Średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) w kierunku północnowschodnim do ulicy Południowej;
ulicą Południową w kierunku północno-zachodnim;
ulicą Strażacką w kierunku północno-zachodnim;
ulicą Zachodnią w kierunku zachodnim;
następnie w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz
na rzece Wiśle;
wzdłuż zachodniej i południowej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz
aż do miejsca początkowego.
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2. Przyporządkowanie ulic: ul. Borówkowa, ul. dr. Jana Sujkowskiego, ul. Droga
Mazowiecka numery nieparzyste od 25 do końca, numery parzyste od 34 do końca,
ul. gen. Mikołaja Bołtucia, ul. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", ul. Henryka
Gąsiorowskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana M. Rakowskiego, ul. Kazimierza
Mastalerza, ul. Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste od 33 do końca, numery parzyste
od 30 do końca, ul. ks. dr. Władysława Łęgi, ul. Ksawerego Froelicha, ul. Leona
Kruczkowskiego, ul. Macieja Rataja, ul. Południowa numery parzyste od 8 do końca,
ul. Poziomkowa, ul. Runa Leśnego, ul. Stanisława Rożanowicza, ul. Strażacka wszystkie
numery parzyste, ul. Sybiraków, ul. Szosa Toruńska numery nieparzyste od początku do 33,
numery parzyste od początku do 26, ul. Wiktora Kulerskiego, ul. Zachodnia numery parzyste
od 24 do końca.
Rozdział 10
Okręg nr 10 „Mniszek – Rudnik”
§ 10. 1. Granica okręgu nr 10 „Mniszek-Rudnik” rozpoczyna się w miejscu przecięcia
Trasy Średnicowej (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) z południową granicą
administracyjną gminy-miasto Grudziądz i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej
odcinkami:
Trasą Średnicową (ulica ks. rtm. Zdzisława Peszkowskiego) w kierunku północnowschodnim do ulicy Południowej;
ulicą Południową w kierunku południowo-wschodnim;
ulicą Miłoleśną w kierunku południowo-wschodnim do granicy administracyjnej gminymiasto Grudziądz;
wzdłuż południowej granicy administracyjnej gminy-miasto Grudziądz aż do miejsca
początkowego.
2. Przyporządkowanie ulic: Aleja Chełmońskiego, Aleja Sportowców, ul. Aleksandra
Gierymskiego, ul. Artura Nacht-Samborskiego, ul. Beskidzka, ul. Cicha, ul. Dobrzyńska,
Droga Jeziorna, Droga Kaszubska, Droga Kujawska, Droga Mazowiecka numery nieparzyste
od początku do 23, numery parzyste od początku do 32, Droga Mazurska, Droga
Metalowców, Droga Olchowa, Droga Pomorska, ul. Floriana Ceynowy, ul. Jacka
Malczewskiego, ul. Jerzego Feldmana, ul. Juliana Tuwima, ul. ks. Stanisława Kujota,
ul. Leona Wyczółkowskiego, ul. Letnia, ul. Lubuska, ul. Magazynowa, ul. Miła, ul. Miłoleśna
numery parzyste od 12 do końca, ul. Pałucka, ul. Pocztowa, ul. Podhalańska, ul. Podlaska,
ul. Południowa numery parzyste od początku do 6, ul. por. Krzycha, ul. Puszkina,
ul. Składowa, ul. Spacerowa, ul. Sudecka, ul. Szosa Toruńska numery nieparzyste od 41
do końca, numery parzyste od 28 do końca, ul. Śląska, ul. Świerkowa, ul. Tadeusza Marii
Kantora, ul. Tatrzańska, ul. Tymona Niesiołowskiego, ul. Ustronna, ul. Wczasowa,
ul. Wiosenna, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Wrzosowa, ul. Zaleśna, ul. Zielona, ul. Ziemi
Chełmińskiej, ul. Zimowa, ul. Żeglarska, ul. Żuławska.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/136/17

Podział środków finansowych - GBO 2018

Rady Miejskiej Grudziądza
Lp.
1
2
3
4

Koszty

Kwota

Kwota ogółem
Kwota na zadanie ogólnomiejskie
Kwota na obsługę GBO
Kwota na zadania okręgowe ogółem

2 450 000,00 zł

(poz. 1 - poz. 2 - poz. 3)

8

50% z 2 450 0000,00 zł
Kwota "sztywna" na każdy z okręgów
50% z 2 450 0000,00 zł
Liczba mieszkańców Grudziądza ogółem

9

Kwota środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca

5
6
7

z dnia 29 listopada 2017 r.

3 000 000,00 zł
500 000,00 zł
50 000,00 zł

(zameldowania stałe i czasowe)

1 225 000,00 zł
122 500,00 zł
1 225 000,00 zł
88 710
13,81 zł

Okręgi - podział środków finansowych

Nr okręgu

Kwota "sztywna" Liczba mieszkańców w
(z poz. 6)
okręgu

Nazwa okręgu

Kwota środków dla
okręgu wg. liczby
mieszkańców
(podział proporcjonalny)

Środki na okręg
ogółem
(podział proporcjonalny)

1

Owczarki

122 500,00 zł

2 510

34 660,69 zł

157 160,69 zł

2

Kuntersztyn - Tuszewo

122 500,00 zł

7 465

103 084,49 zł

225 584,49 zł

3

Tarpno

122 500,00 zł

13 855

191 324,26 zł

313 824,26 zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

122 500,00 zł

13 429

185 441,61 zł

307 941,61 zł

5

Kopernika - Chełmińskie

122 500,00 zł

11 110

153 418,44 zł

275 918,44 zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

122 500,00 zł

7 108

98 154,66 zł

220 654,66 zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

122 500,00 zł

10 297

142 191,69 zł

264 691,69 zł

8

Strzemięcin

122 500,00 zł

10 044

138 698,00 zł

261 198,00 zł

9

Rządz

122 500,00 zł

8 564

118 260,62 zł

240 760,62 zł

10

Mniszek - Rudnik

122 500,00 zł

4 328

59 765,53 zł

182 265,53 zł

1 225 000,00 zł

88 710

1 225 000,00 zł

suma kontrolna
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Uzasadnienie
Grudziądzki Budżet Obywatelski stanowi kontynuację wprowadzonego w 2014 roku
Pilotażowego GBO. Założenia Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego opierają się
na konsultacjach społecznych, w ramach których przeprowadzone zostaną procedury
zgłaszania zadań, ich weryfikacji oraz głosowania nad zgłoszonymi zadaniami.
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji dotychczasowych czterech edycji
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego pozwoliły na wypracowanie obecnego kształtu
uchwały, która uwzględnia uwagi zgłoszone przez Radnych Rady Miejskiej Grudziądza
oraz mieszkańców Grudziądza.
W przedstawionej uchwale pulę środków przeznaczonych na realizację zadań utrzymano
na poziomie 3.000.000,00 zł.
Zgodnie ze zgłaszanymi uwagami zwiększono liczbę głosów, jaką może oddać każdy
z mieszkańców do liczby 2 głosów na projekty okręgowe i 2 głosów na projekty
ogólnomiejskie.
Dodatkowo w ramach zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania
zadań mających charakter usług, innych niż remontowo - budowlane. Minimalną wartość
tego typu zadań ustalono na poziomie 2.500,00 zł, zaś maksymalną na poziomie
25.000,00 zł.
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