ZARZĄDZENIE NR 220/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 10 czerwca 2019 r.

o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o

samorządzie

gminnym

(Dz.

U.

z

2018

r.,

poz.

994

z

późn.

zm.)

oraz § 2 Uchwały Nr XI /85/19 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Na realizację Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku przeznacza się
kwotę 3.000.000,00 zł.
2. Dokonuje się podziału środków finansowych na zadania realizowane w ramach GBO na
okręgi zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia wg następujących zasad:
1) wyłącza się z puli środków kwotę 500.000 zł na zadania ogólnomiejskie;
2) wyłącza się z puli środków kwotę 60.000zł na zadania miękkie;
3) pozostałe środki podlegają podziałowi wg kryteriów określonych w punktach 4) i 5);
4) 50 % środków, o których mowa w ust. 1 pomniejszonych o wartości, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, zostaje podzielonych po równo na każdy z okręgów;
5) 50 % środków, o których mowa w ust. 1 pomniejszonych o wartości, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, zostaje podzielonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców
zamieszkujących poszczególne okręgi wg stanu na koniec ostatniego pełnego kwartału roku
poprzedzającego edycję ustalonego na podstawie danych pochodzących z ewidencji ludności,
z zastrzeżeniem pkt 6;
6) kwota środków przeznaczonych na poszczególny okręg nie może być mniejsza niż
120.000 zł.
3. Granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów ustala się zgodnie
z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 2. 1. Nabór wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
prowadzony jest w okresie od 17 czerwca 2019 r. do października 2019 r.
2. Nabór wniosków obejmuje następujące etapy :
1) zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji;
2) ocena zgłoszonych projektów;

3) wybór projektów do realizacji w drodze głosowania.
3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w naborze wniosków są mieszkańcy Grudziądza.
4. Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań do realizacji może nastąpić w jednej
z form:
1) w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego zadania stanowiącego
załącznik

nr

1

do

uchwały

Nr

XI/85/19

Rady

Miejskiej

Grudziądza

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt
Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca
2019 r. w jednym z wyznaczonych punktów przyjmowania wniosków;
2) w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu dostępnego pod adresem haszgru.pl,
w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. do godziny 24:00.
5. Wybór projektów w drodze głosowania możliwy jest w jednej z dopuszczalnych form:
1) w

formie

pisemnej,

z

wykorzystaniem

karty

do

głosowania

dostępnej

w okresie od 16 września 2019 r. do 29 września 2019 r. w jednym z wyznaczonych
punktów do głosowania;
2) w formie elektronicznej, z wykorzystaniem portalu dostępnego pod adresem haszgru.pl,
w okresie od 16 września 2019 r. do 29 września 2019 r. do godziny 24:00.
6. Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:
1) dla zadań okręgowych maksymalnie 120.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich: minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 250.000 zł;
3) dla zadań miękkich: minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 20.000 zł.
§ 3.1. Powołuję Komisję ds. oceny formalnej w składzie:
1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;
2) Sylwia Wojtakowska – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.
2. Powołuję Komisję ds. oceny merytorycznej w składzie:
1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,
Przewodnicząca Komisji;
2) Justyna Signerska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, członek Komisji;
3) Sylwia Łazarczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, członek Komisji;
4) Lilianna Kowalska – Naczelnik Wydziału Finansowego, członek Komisji;
5) Karolina Słomińska – Kierownik Referatu Planowania i Analizy, członek Komisji;
6) Maja Banasik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
członek Komisji;
7) Wojciech Witkowski – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
członek Komisji;

8) Stefan Baca – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, członek
Komisji;
9) Marek Iwiński – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, członek Komisji;
10) Romualda Rudnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych, członek Komisji;
11) Wiesław Urbański – Kierownik Biura Informatyki, członek Komisji;
12) Izabela Fijałkowska – Miejski Konserwator Zabytków, członek Komisji;
13) Teresa Kleczewska – Naczelnik Wydziału Transportu, członek Komisji;
14) Renata Rybczyńska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, członek Komisji;
15) Alicja Kozłowska – Naczelnik Wydziału Komunikacji, członek Komisji;
16) Dorota Galewska – Kierownik Referatu Spraw Społecznych, członek Komisji;
17) Rafał Cywiński – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
członek Komisji;
18) Beata Szych – Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego, członek Komisji;
19) Mariusz Sędzicki – Komendant Straży Miejskiej, członek Komisji;
20) Izabela Piwowarska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku, członek
Komisji.
3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Komisji nieobecnego członka
Komisji zastępuje wskazany przez niego pracownik podległej mu komórki organizacyjnej.
4. Powołuję komisję ds. ustalenia wyników głosowania w składzie:
1) Małgorzata Sadowska – Rodziewicz – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji;
2) Justyna Signerska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
3) Sylwia Wojtakowska – Podinspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji.
§ 4.1. Wszystkie projekty zweryfikowane pozytywnie tworzą Bazę Projektów Poprawnych.
2. Wszystkie projekty, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej i prawno-technicznej
tworzą Bazę Projektów Odrzuconych.
3. Baza Projektów Poprawnych i Baza Projektów Odrzuconych publikowane są na stronie
#gru pod adresem haszgru.pl, a projekty w nich zawarte publikowane są w podziale na okręgi,
zadania ogólnomiejskie, zadania miękkie i zawierają imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwę
zadania, wartość zadania brutto, a w przypadku projektów odrzuconych także uzasadnienie.
4. Baza Projektów Poprawnych i Baza Projektów Odrzuconych podlegają aktualizacji po
rozstrzygnięciu procedury odwoławczej realizowanej w terminie od 2 września 2019 r.
do 6 września 2019 r.
§ 5. Na każdym etapie Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w charakterze
obserwatorów mogą brać udział radni Rady Miejskiej Grudziądza oraz członkowie Rady
Działalności Pożytku Publicznego.

§ 6. Przekroczenie maksymalnych wartości zadań o których mowa w § 2 ust. 6, po
rozstrzygnięciu

procedur

wyboru

wykonawców

poszczególnych

zadań,

skutkuje

koniecznością zmniejszenia zakresu zadania, a w przypadku braku takiej możliwości lub/i
braku zgody zgłaszającego projekt na wprowadzenie zmian, powoduje odstąpienie od
realizacji zadania.
§ 7. Ustala się punkty konsultacyjne przyjmowania projektów do GBO 2020, punkty
do głosowania na zadania w ramach GBO 2020 oraz terminy ich funkcjonowania, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Określa się wykaz wydatków niezbędnych do uwzględnienia w projektach
zadań miękkich oraz wydatków, które nie mogą zostać sfinansowane z GBO, stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 220/19
Prezydenta Grudziądza
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Podział środków finansowych - GBO 2020
Lp.

Koszty

Kwota

1
2
3

Kwota ogółem
Kwota na zadanie ogólnomiejskie
Kwota na zadania miękkie

4

Kwota na zadania okręgowe ogółem

5
6
7
8

3 000 000,00 zł
500 000,00 zł
60 000,00 zł

2 440 000,00 zł
1 220 000,00 zł
50% z 2 440 000,00 zł
Kwota "sztywna" na każdy z okręgów 122 000,00 zł
50% z 2 440 000,00 zł
1 220 000,00 zł
Liczba mieszkańców Grudziądza
86 533
ogółem
(poz. 1 - poz. 2 i 3)

(zameldowania stałe i czasowe)

9

Kwota środków w przeliczeniu na 1
mieszkańca

14,10 zł

Okręgi - podział środków finansowych

Nr okręgu

Kwota
"sztywna"

Nazwa okręgu

(z poz. 6)

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

Środki na
okręg
ogółem
(podział
proporcjonalny)

1

Owczarki

122 000,00 zł

2 761

2

Kuntersztyn - Tuszewo

122 000,00 zł

7 463 105 218,36 zł 227 218,36 zł

3

Tarpno

122 000,00 zł

13 417 189 161,82 zł 311 161,82 zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

122 000,00 zł

12 799 180 448,85 zł 302 448,85 zł

5

Kopernika - Chełmińskie

122 000,00 zł

10 784 152 040,03 zł 274 040,03 zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

122 000,00 zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

122 000,00 zł

10 094 142 311,95 zł 264 311,95 zł

8

Strzemięcin

122 000,00 zł

9 802 138 195,14 zł 260 195,14 zł

9

Rządz

122 000,00 zł

8 367 117 963,55 zł 239 963,55 zł

10

Mniszek - Rudnik

122 000,00 zł

4 230

1 220 000,00 zł

86 533

suma kontrolna

6 816

38 926,42 zł 160 926,42 zł

96 096,52 zł 218 096,52 zł

59 637,36 zł 181 637,36 zł
1 220 000,00 zł

2 440 000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 220/19
Prezydenta Grudziądza
z dnia 10 czerwca 2019 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. Gruszowa, 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. Szafirkowa, 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;
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. 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. Gryfa Pomorskiego, 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;
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, Aleja Królowej Jadwigi,
ul. A. Walentynowicz, 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, Skwer Andrzeja Wajdy, 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;
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,
Skwer Wolności im. W. Bartoszewskiego, 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;
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. Cz. Szachnitowskiego, 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, u. 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. 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);

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. Parkowa numery nieparzyste i parzyste
od początku do 37, ul. Piotra Skargi, ul. R. Dadosa, 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;
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.
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. Jagodowa, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana M. Rakowskiego, ul.
Kazimierza Mastalerza, ul. Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste od 33 do końca, numery
parzysteod 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.
Przytulna, ul. Składowa, ul. Spacerowa, ul. Sudecka, ul. Szosa Toruńska numery nieparzyste
od 41do 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.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 220 /19
Prezydenta Grudziądza
z dnia 10 czerwca 2019 r.

Terminy i godziny otwarcia Punktów Konsultacyjnych:
17 czerwiec 2019 r. – 30 czerwiec 2019 r.
1. Informacja Turystyczna
pon. – pt.: 8.00 – 17.00
2. Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miejski w Grudziądzu
pon., śr., czw.: 7.30 – 15:30,
wt.: 7.30 – 17.00,
pt.: 7.00 – 13.30
3. Wydział Kultury, Sportu i Promocji, Urząd Miejski w Grudziądzu
pon., śr., czw.: 7.30 – 15:30,
wt.: 7.30 – 17.00,
pt.: 7.00 – 13.30

Terminy i godziny otwarcia Punktów do Głosowania:
W KAŻDYM Z PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA GŁOS MOŻE ODDAĆ
MIESZKANIEC KAŻDEGO Z OKRĘGÓW
16 wrzesień 2019 r. – 29 wrzesień 2019 r.
1. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego
ul. Wybickiego 38/40 (klub Akcent)
pon., śr., czw.: 7.30 – 15.30,
wt.: 7.30 – 17.00,
pt.: 7.00 – 13.30
2. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
ul. Ratuszowa 1
pon., śr., czw.: 7.30 – 15.30,
wt.: 7.30 – 17.00,
pt.: 7.00 – 13.30
3. Punkt Sprzedaży Biletów, Centrum Handlowe ALFA
pon. – pt.: 9.00 – 19.00,
sobota : 9.00 - 15.00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 220/19
Prezydenta Grudziądza
z dnia 10 czerwca 2019 r.

1. Do zadań miękkich zalicza się m.in.: imprezy dla mieszkańców, szkolenia, kursy,
konferencje, prelekcje, warsztaty, wycieczki turystyczne itp.
2. W przypadku organizacji imprez dla mieszkańców niezbędne jest uwzględnienie
w projektach wydatków związanych z:
1) ubezpieczeniem OC i NNW;
2) opłatami wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (np. ZAIKS) – w przypadku imprez, podczas których
odtwarzane są utwory muzyczne;
3) koniecznością zapewnienia toalet dla uczestników;
4) koniecznością zapewnienia pojemników na odpady;
5) usługami porządkowymi (uprzątnięcie terenu imprezy);
6) promocją wydarzenia (plakaty, ulotki, spoty reklamowe);
7) realizacją przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i porządku) – w przypadku
imprez masowych.
3. W przypadku organizacji szkoleń, kursów, konferencji, prelekcji, warsztatów
i wycieczek turystycznych niezbędne jest uwzględnienie w projektach wydatków
związanych z ubezpieczeniem OC i NNW.
4. W zgłaszanych projektach zadań za wydatki, które nie mogą zostać sfinansowane
z GBO, uznaje się wydatki związane z:
1) obsługą gastronomiczną;
2) zakupem żywności;
3) zakupem napojów, w tym napojów alkoholowych.

UZASADNIENIE
Na podstawie § 2 Uchwały Nr XI/85/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 maja 2019 r.
w

sprawie

wymagań,

jakie

powinien

spełniać

projekt

Grudziądzkiego

Budżetu

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 3122 ), Prezydent Grudziądza
określa w drodze zarządzenia:
1) zasady podziału środków na zadania ogólnomiejskie, zadania okręgowe i miękkie;
2) granice okręgów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych okręgów;
3) składy komisji ds. oceny formalnej, komisji ds. oceny merytorycznej i komisji ds.
ustalenia wyników głosowania;
4) miejsca składania oraz możliwe formaty projektów (elektroniczne, papierowe);
5) zasady publikacji i aktualizacji Bazy Projektów Poprawnych oraz Bazy Projektów
Odrzuconych;
6) szczegółowe terminy procedury odwoławczej;
7) miejsca oddawania głosów oraz dopuszczalne formy oddawania głosów;
8) zakres wydatków niezbędnych do uwzględnienia w projektach miękkich oraz
wydatków, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach GBO.

