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WYKAZ ZŁOŻONYCH PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO INOWROCŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK (wg Osiedli) 
 

 
Lp. 

Tytuł Opis Lokalizacja 
Numer 

projektu 
Osiedle 

Koszt według 
wnioskodawcy 

Koszt 
zweryfikowany 

 
Wynik weryfikacji 

1 

Wyposażenie 
integracyjnego placu 
zabaw przy ul. 
Poznańskiej 365  

Projekt dotyczy zakupu i montażu zestawów 
zabawowych na plac zabaw powstały w ramach 
projektu zagospodarowania terenów zielonych. 
Plac powinien być wyposażony w urządzenia 
przeznaczone również dla dzieci z 
niepełnosprawnością ruchową. Projekt zakłada 
stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego, 
bezpiecznego, integracyjnego, wielopokoleniowego 
placu zabaw. 

park przy ul. 
Poznańskiej 365 

IBO/11/2018 M 75 000,00 zł 76 000,00 zł PRZYJĘTY 

2 

Budowa 
ogólnodostępnej 
siłowni plenerowej 
przy ul. Rakowicza 93 
(na terenie obiektu 
sportowego OSiR) 

Budowa siłowni jest szansą na aktywne spędzenie 
wolnego czasu, poprawy kondycji, przy 
niezaprzeczalnych korzyściach dla zdrowia. Na 
terenie przewidzianym pod siłownię będą 
zamontowane urządzenia do ćwiczeń odpowiednie 
dla wszystkich bez względu na poziom sprawności 
fizycznej, zgodnie z zasadą dla każdego coś 
dobrego. Oferta zostanie wzbogacona o elementy 
do ćwiczeń street workout i masażer. Dodatkowo 
umieszczone zostaną ławeczki, kosze na śmieci, 
tablica informacyjna i stojaki rowerowe. Budowa 
siłowni pomiędzy stadionem a remontowanym 
budyniem OSiR pozwoli na doskonałe 
zagospodarowanie niewykorzystanego terenu i 
umożliwi mieszkańcom Mątew skorzystanie z tej 
coraz popularniejszej formy aktywności.  

ul. Daniela 
Rakowicza 93, 
teren kompleksu 
OSiR (zieleniec 
między stadionem 
a budynkiem) 

IBO/16/2018 M 76 000,00 zł 76 000,00 zł PRZYJĘTY 

3 
Tereny rekreacyjne - 
ulica Dyngusowa  

Projekt dotyczy rozbudowy terenów rekreacyjnych 
o pojedyncze elementy parku street workout oraz 
elementy placu zabaw. Obiekty sportowe są 
inwestycją na przyszłość dla młodych. Ta część 
miasta cały czas się rozrasta. Budowane są nowe 
domy, wprowadzają się młodzi ludzie z dziećmi. 

boisko ul. 
Dyngusowa - w 
północnej części 
Osiedla Mątwy 

IBO/20/2018 M 40 000,00 zł 40 000,00 zł PRZYJĘTY 
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4 
„Wracamy nad rzekę” 
- teren rekreacyjny 
przy Noteci 

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu nad 
rzeką Noteć aby przystań, która wiele lat temu 
tętniła życiem, znów stała się miejscem spotkań i 
odpoczynku. Wybrana lokalizacja stanowi idealne 
miejsce dla spacerów rodzinnych, wycieczek 
rowerowych i rekreacji. Zachowując sportowego 
ducha, który zawsze kojarzył się mieszkańcom z 
rzeką, projekt zakłada wyposażenie terenu w mini 
siłownię zewnętrzną, zestaw do ćwiczeń street 
workout i mały plac zabaw dla dzieci. Na terenie 
osiedla nie ma tego typu urządzeń, a dzieci, 
młodzież i osoby nieco starsze chętnie skorzystają z 
możliwości aktywnego spędzenia czasu w pobliżu 
wody. Ponadto koniecznym elementem jest 
postawienie altany z grillem, która będzie 
powszechnie dostępna dla wszystkich 
mieszkańców. Grillowisko może podnieść 
motywację do spotkań towarzyskich, a 
jednocześnie stanowić dobre miejsce odpoczynku 
dla osób odwiedzających tereny przybrzeżne. 
Wskazane miejsce jest monitorowane i zadbane 
dzięki działalności harcerzy w pobliskiej harcówce.  

teren przy brzegu 
rzeki Noteć, z 
prawej strony 
mostu przy ul. 
Poznańskiej 

IBO/32/2018 M 75 700,00 zł - 

ODRZUCONY 
 

- wnioskodawca nie dostarczył we 
wskazanym terminie 
oświadczenia właściciela terenu, 
na którym planuje projekt 
- wnioskodawca nie dostarczył w 
terminie zmodyfikowanego 
zakresu projektu wraz z nową 
listą poparcia propozycji projektu 

5 
Piłkochwyty – boisko 
przy ul. Władysława 
Jagiełły 

Projekt dotyczy montażu piłkochwytów wokół 
boiska.  Piłkochwyty służą poprawie 
bezpieczeństwa osób korzystających z boisk oraz 
osób postronnych znajdujących się w bezpośrednim 
otoczeniu pola gry. Poprawią również komfort osób 
korzystających z boiska gdyż ograniczą nagłe 
wtargnięcie na plac gry osób z zewnątrz. 

boisko w parku  
przy ul. 
Władysława 
Jagiełły 

IBO/29/2018 P 29 889,60 zł 30 000,00 zł PRZYJĘTY 

6 

Urządzenia zabawowe 
do ćwiczeń 
gimnastycznych – 
Street Workout 

Projekt dotyczy montażu urządzeń do ćwiczeń 
Street Workout. W skład zestawu wchodzą trzy 
urządzenia ustawione na nawierzchni z piasku lub 
żwirku płukanego. Infrastrukturą towarzyszącą 
będą kosze na odpady, ławki i tablica z 
regulaminem. Urządzenia uzupełnią istniejąca 
infrastrukturę sportową znajdująca się przy SP 8. 
Projekt przyczyni się do aktywnego spędzenia czasu 
wolnego przez uprawianie sportu. 

teren Szkoły 
Podstawowej nr 8, 
ul. Władysława 
Łokietka 

IBO/30/2018 P 73 006,20 zł 73 000,00 zł PRZYJĘTY 
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7 Festyn  Integracyjny 

Projekt dotyczy organizacji festynu integracyjnego 
dla mieszkańców Osiedla Piastowskiego, którego 
celem  jest integracja mieszkańców Osiedla. Festyn 
odbędzie się na boisku, planuje się poczęstunek, 
gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, oprawę 
muzyczną, stoiska wystawiennicze.  

boisko w parku 
przy ul. 
Władysława 
Jagiełły  

IBO/39/2018 P 12 000,00 zł 12 000,00 zł PRZYJĘTY 

8 Skwer pod Lipami 

Skwer przy ulicy Marulewskiej i Lipowej to jedno z 
nielicznych zielonych miejsc w tej części Osiedla. 
Poprawa wyglądu skweru będzie wizytówką 
Osiedla. Projekt obejmuje: rekultywację terenu 
wraz z zasianiem trawy, nasadzenia roślin 
bylinowych i krzewów, zaprojektowanie i 
wykonanie (w miejscu wydeptanej ścieżki)  
ażurowej alejki wraz z oświetleniem, montaż ławki, 
koszy na śmieci, psiego pakietu, budek dla ptaków 
oraz tablicy z nazwą projektu. 
 

skwer u zbiegu ulic 
Lipowej i 
Marulewskiej 

IBO/9/2018 S 

65 000,00 zł 
 

po modyfikacji:  
83 000,00 zł 

83 000,00 zł PRZYJĘTY 

9 

Remont chodnika przy 
ul. Marulewskiej na 
odcinku od ul. 
Bolesława Chrobrego 
do Kasztanowej 

Projekt dotyczy remontu chodnika o długości ok. 
160m. Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych 
jest w większości w złym stanie technicznym, 
nierówna, są pęknięcia i ubytki, co stwarza 
niedogodności i zagrożenie dla poruszających się 
pieszych. Remont jest niezbędny aby ruch pieszy 
odbywał się bezpiecznie i wygodnie. 

Chodnik na ul. 
Marulewskiej – od 
ul. Bolesława 
Chrobrego do ul. 
Kasztanowej 

IBO/12/2018 S 57 500,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 – nieruchomość, przez którą 
częściowo przebiega chodnik ma 
nieuregulowany stan prawny 
(właścicielem jest osoba 
prywatna) 
- chodnik znajduje się w pasie 
drogi powiatowej, remont 
chodnika w drodze powiatowej 
nie jest zadaniem własnym gminy 
(13 czerwca br. uprawomocnił się 
wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  stwierdzający 
nieważność uchwały Rady 
Powiatu przekazującej drogę 
Miastu) 
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10 
Obiekty sportowe przy 
Szkole Podstawowej 
nr 11 w Inowrocławiu 

Projekt dotyczy budowy rzutni do pchnięcia kulą, 
wbudowania bramek do piłki ręcznej oraz  
przeniesienia oraz zakupu nowych koszy do 
koszykówki. Rzutnia oraz boisko będą służyły 
uczniom szkoły uczestniczącym w zajęciach 
sportowych, mieszkańcom osiedla, młodzieży 
aktywnie spędzającej  czas na terenie obiektów 
sportowych, zorganizowanym grupom osób 
realizującym swoje sportowe pasje. 

Teren Szkoły 
Podstawowej nr 11 
– ul. Jana III 
Sobieskiego 5/7 

IBO/17/2018 S 25 000,00 zł 25 000,00 zł PRZYJĘTY 

11 

Nowoczesny zestaw 
zabawowy na placu 
zabaw przy ul. 
Jesionowej 

Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego 
wieloelementowego  na miejskim placu zabaw przy 
ul. Jesionowej. Takie urządzenie sprawnościowe 
zapewnia niezliczone możliwości podczas zabawy. 
Wspinanie, czołganie, przechodzenie czy też 
zjeżdżanie to tylko nieliczne czynności, które 
wykonywać mogą dzieci korzystając z 
funkcjonalności urządzenia na takim placu zabaw.  

plac zabaw przy ul. 
Jesionowej 

IBO/21/2018 S 65 000,00 zł 65 000,00 zł PRZYJĘTY 

12 
Piknik rodzinny na 
boisku szkolnym 

Celem projektu jest integracja społeczności 
szkolnej. Beneficjenci pikniku rodzinnego to 
uczniowie jedenastki, ich rodzice oraz pracownicy 
szkoły i mieszkańcy Osiedla Solno. W ramach oferty 
dla uczestników imprezy plenerowej zaplanowane 
są gry i zabawy na świeżym powietrzu, stoiska 
tematyczne oraz pokazy służb ratowniczych, 
policyjnych i pożarniczych. 

boisko Szkoły 
Podstawowej nr 11 
im. Stefana 
Batorego przy ul. 
Jana III Sobieskiego 
5/7 

IBO/22/2018 S 25 000,00 zł 25 000,00 zł PRZYJĘTY 

13 

Stacja pomiaru jakości 
powietrza wraz z 
pomiarem 
temperatury 
powietrza, wilgotności 
i ciśnienia (wyniki 
wyświetlane na 
tablicy led) 

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 
stacji pomiaru jakości powietrza w zakresie pyłów 
zawieszonych zintegrowanej z wyświetlaczem LED. 
Podstawowymi pomiarami będzie określenie ilości 
pyłów PM 10 w czasie rzeczywistym. Dodatkowymi 
wskaźnikami  będą temperatura zewnętrzna, 
wilgotność i ciśnienie. Umiejscowienie stacji na 
terenie szkoły pozwoli także na poszerzenie 
edukacji uczniów o informację z zakresu ochrony 
środowiska, sposobach pomiaru jakości powietrza i 
wpływie zanieczyszczeń na stan zdrowia ludzi. 

teren Szkoły 
Podstawowej nr 11 
im. Stefana 
Batorego, ul. Jana 
III Sobieskiego 5/7 

IBO/31/2018 S 82 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy, za 
organizację i funkcjonowanie 
systemu monitoringu oceny 
jakości powietrza odpowiedzialny 
jest Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska. Monitoring 
jakości powietrza jest 
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realizowany przez WIOŚ w 
ramach państwowego 
monitoringu środowiska. 

14 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego 
pomiędzy ulicami 
Karola 
Marcinkowskiego i 
Młyńską 

Projekt dotyczy budowy ciągu pieszo-rowerowego 
pomiędzy ulicami Karola Marcinkowskiego i 
Młyńską, co wpłynie na poprawę estetyki miasta. 
Powstały ciąg połączy wybudowany w 2015 r. ciąg 
pieszo-rowerowy przy ul. Karola Marcinkowskiego z 
ulicą Młyńską, która ma być wkrótce remontowana. 
Korzyści z realizacji projektu czerpać będą mogli 
wszyscy mieszkańcy. 

chodnik pomiędzy 
ul. Karola 
Marcinkowskiego  
a Młyńską 

IBO/13/2018 SM 45 000,00 zł 100 000,00 zł PRZYJĘTY 

15 

Nowoczesny zestaw 
zabawowy na boisku 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Św. Wojciecha 
przy ul. Toruńskiej 46-
48 

Projekt zakłada montaż nowoczesnego zestawu 
zabawowego. Takie urządzenia sprawnościowe 
zapewnią niezliczone możliwości podczas zabawy. 
Wspinanie, czołganie, podciąganie, przechodzenie 
czy zjeżdżanie to tylko nieliczne czynności, które 
wykonywać mogą dzieci korzystając z 
funkcjonalności urządzenia na takim placu zabaw, 
który będzie ogólnodostępny. Będzie to doskonałe 
miejsce integracyjne dla mieszkańców osiedla w 
różnym wieku. 

teren Szkoły 
Podstawowej nr 1 
przy ul. Toruńskiej 
46-48 

IBO/14/2018 SM 57 000,00 zł 57 000,00 zł PRZYJĘTY 

16 
Ćwiczymy i bawimy się 
przy Kozłówce 

Projekt zakłada budowę urządzeń siłowni 
napowietrznej, huśtawki dla dzieci oraz ławki i kosz 
na śmieci a także stojaki dla rowerów.  Dodatkowo 
teren zostanie obsiany trawą oraz wykonane  
zostaną nasadzenia.  

ul. Wróblewskiego 
- teren 
przeznaczony w 
MPZP pod zieleń 
parkową 

IBO/15/2018 SM 21 000,00 zł 32 000,00 zł PRZYJĘTY 

17 

Park Kieszonkowy po 
wyburzonej kamienicy 
w centrum miasta 
(Szeroka/Rybnicka) 

Park Kieszonkowy poprawi estetykę miasta, będzie 
świetnym kontrastem dla ścisłej zabudowy 
centralnej części Inowrocławia. Dla mieszkańców 
osiedla to doskonałe miejsce wypoczynku na łonie 
przyrody. Parki kieszonkowe powodują, że miasto 
postrzegane jest jako nowoczesne i przyjazne 
mieszkańcom. Park stanie się nowym miejscem 
rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych. 
Poprawi integrację społeczeństwa. Projekt zakłada 
dokończenie rozbiórki kamienicy, wyrównanie 
terenu i nawiezienie ziemi, wybudowanie alejek, 
wybudowanie zielonej ściany od strony dwóch 
sąsiadujących posesji, postawienie ławek, stolików, 

Narożnik ulic 
Szerokiej i 
Rybnickiej 

IBO/23/2018 SM 151 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego teren 
przeznaczony jako uzupełnienie 
zabudowy mieszkaniowej 
- wyburzenie pozostawionego 
fundamentu kamienicy mogłoby 
stworzyć potencjalne zagrożenie 
dla budynków sąsiednich, 
-  kwota przeznaczona dla Osiedla 
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zasianie trawy i posadzenie drzew. Stare Miasto będzie nie 
wystarczająca na wykonanie 
rozbiórki pozostałości kamienicy, 
wykonanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie parku, 
którego realizacja przewiduje 
wykorzystanie specjalistycznych 
rozwiązań dla nasadzeń 
roślinności oraz konkretnych 
gatunków roślin z uwagi na 
szczególne warunki przyrodnicze 
panujące w zwartej zabudowie 

18 
Osiedlowy Street 
Workout Park przy ul. 
Toruńskiej 

Park ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży 
kreatywnego i aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Projekt zakłada stworzenie 
ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia 
kompleksowego treningu całego ciała przy użyciu 
drążków, drabinek oraz poręczy. Place te cieszą się 
coraz większą popularnością. Realizacja inwestycji 
poprawi dostęp mieszkańców lubiących aktywny 
wypoczynek do obiektów sportowych. 

teren pomiędzy 
blokami -  ul. 
Toruńska 78 

IBO/24/2018 SM 60 000,00 zł - 

ODRZUCONY 
 

- we wskazanej lokalizacji miasto 
planuje parking, 
- dodatkowo w niedalekiej 
odległości znajduje się już 
siłownia zewnętrzna oraz plac 
zabaw  

19 
Jadłodajnia "U 
Alberta" 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja 
pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku 
przy ul. Toruńskiej 24 celem utworzenia jadłodajni 
dla osób biednych, samotnych, bezdomnych, 
starszych, niepełnosprawnych z terenu miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z terenu Osiedla 
Stare Miasto oraz doposażenie jadłodajni w 
niezbędny sprzęt.   

ul. Toruńska 24, 
budynek 
Towarzystwa 
Pomocy im. Św. 
Brata Alberta 

IBO/33/2018 SM 98 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- zadanie jest już realizowane –
zadanie z zakresu pomocy 
społecznej dotyczące zapewnienia 
posiłków osobom, które własnym 
staraniem nie mogą ich sobie 
zapewnić realizuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
- brak zgody właściciela obiektu 
na realizację projektu 
(wnioskodawca załączył jedynie 
oświadczenie Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta, 
które posiada umowę użyczenia), 
w związku z tym projekt może 
naruszać prawa osób trzecich – 
prawo własności. Zgodnie z § 9 
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pkt 5 Regulaminu IBO wyłącza się 
z realizacji takie projekty  
- projekt będzie generował koszty 
utrzymania niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do wartości 
proponowanego zadania – 
podlega wyłączeniu z realizacji na 
podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu 
Inowrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego.  

20 
Parking dla Szkoły 
Podstawowej nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 2 nie posiada miejsc 
parkingowych, które byłyby dostępne m.in.  dla 
rodziców uczniów, którzy przywożą swoje dzieci do 
szkoły. Projekt zakłada budowę takich miejsc przed 
budynkiem szkoły -  likwidacja zieleni  i budowa 
zatok parkingowych (na ogrodzonym pasie zieleni 
przed szkołą). 

ul. NMP 22-24 
(teren zielony 
przed budynkiem 
szkoły) 

IBO/34/2018 SM 98 500,00 zł 98 500,00 zł PRZYJĘTY 

21 
Elektroniczna tablica z 
licznikiem miejskiego 
długu 

Na elektronicznej tablicy będzie wyświetlana 
wielkość zadłużenia Miasta w poszczególnych 
latach (zawsze ostatnie 5 lat). Tablica ma służyć 
podniesieniu świadomości mieszkańców Miasta 
Inowrocławia, bowiem nie wszyscy mieszkańcy 
korzystają ze strony BIP. 

ul. Toruńska 46-48, 
budynek SP nr 1 

IBO/35/2018 SM 9 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- projekt nie jest realizacją 
zadania własnego gminy – 
zgodnie z § 1 pkt 3 Regulaminu 
Inowrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego mogą być 
realizowane wyłącznie projekty 
będące zadaniami własnymi 
gminy 

22 

Siłownia plenerowa 
na placu zabaw przy 
zbiegu ulic Toruńskiej i 
Marii Skłodowskiej-
Curie 

W skład zestawu wchodzi: wyciąg górny, biegacz, 
wahadełko, orbiterek, jeździec, prasa nożna, drążki 
wysokie, prasa ręczna dolna (wioślarz), krzesełko 
do podnoszenia masy ciała, stolik do szachów. 
Ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale 
wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji 
ruchowej oraz kondycji fizycznej. Spotkania 
mieszkańców na siłowni plenerowej poprawią 
relacje między mieszkańcami i zintegrują 
środowisko. 

teren placu zabaw 
na rogu ulic: 
Toruńskiej i Marii 
Skłodowskiej-Curie 

IBO/36/2018 SM 28 000,00 zł 51 350,00 zł PRZYJĘTY 
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23 

Defibrylator - 
umożliwienie sercu 
powrotu do 
normalnej, regularnej 
pracy w wyniku 
nagłego zatrzymania 
akcji serca 

Projekt dotyczy zakupu ogólnodostępnego 
defibrylatora i umiejscowienie go w siedzibie 
Urzędu Gminy przy ul. Królowej Jadwigi – 
umożliwienie sercu powrotu do normalnej, 
regularnej pracy w wyniku nagłego zatrzymania 
akcji serca. W Polsce, na wzór Stanów 
Zjednoczonych, wdraża się programy 
powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem 
defibrylatorów typu AED w miejscach dużych 
skupisk ludzkich. 

budynek Urzędu 
Gminy Inowrocław 

IBO/37/2018 SM 8 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- wnioskodawca w wyznaczonym 
terminie nie dokonał wyjaśnień 
niezbędnych do oceny propozycji 
projektu przez Zespół 
Konsultacyjny  

24 
Siłownia plenerowa 
przy ul. 3 Maja 11 

Projekt zakłada powstanie siłowni plenerowej, w 
skład której wchodzą: 2x wyciąg górny, 2x biegacz, 
wahadło, orbiterek, jeździec, prasa nożna, 2x drążki 
wysokie, prasa ręczna dolna (wioślarz), krzesełko 
do podnoszenia masy ciała, stolik do szachów. 
Ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale 
wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji 
ruchowej oraz kondycji  fizycznej. Spotkania 
mieszkańców na siłowni plenerowej poprawią 
relacje między mieszkańcami i zintegrują 
środowisko. 

 
teren boiska  
przy I LO im. Jana 
Kasprowicza  

IBO/38/2018 SM 44 000,00 zł 44 000,00 zł PROJEKT 

25 

Ułożenie kostki 
brukowej na części 
powierzchni boiska na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 10 

Ułożenie kostki  poprawi stan nawierzchni 
istniejącego terenu, na którym w czasie opadów 
zbiera się woda – teren przylegający do istniejącego 
chodnika między budynkami szkoły. Zwiększy to 
bezpieczeństwo przebywających tam uczniów. 

teren Szkoły 
Podstawowej  
nr 10, ul. 
Przybyszewskiego 
119 

IBO/1/2018 SZ 20 000,00 zł 20 700,00 zł PRZYJĘTY 

26 Bieżnia jednotorowa 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 10  nie ma sali 
gimnastycznej, co wiąże się z ograniczonymi 
możliwościami podczas zajęć z wychowania 
fizycznego. Budowa profesjonalnej bieżni  o 
długości 60m we wskazanym miejscu poprawi 
ograniczone warunki z ww. zajęć oraz umożliwi 
uczniom i mieszkańcom Osiedla rozwój poprzez 
uprawianie sportu. 

teren SP nr 10, 
ul. Stanisława 
Przybyszewskiego 
119 

IBO/10/2018 SZ 49 000,00 zł 49 000,00 zł PRZYJĘTY 
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27 
Oświetlenie LED 
przejść dla pieszych 

Projekt dotyczy instalacji nowych punktów 
oświetleniowych dedykowanych do przejść dla 
pieszych. Z obserwacji mieszkańców,  a także 
spostrzeżeń komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i przeprowadzonych konsultacji 
społecznych w 2016 oraz 2017 r. wynika, że do 
wielu zdarzeń drogowych dochodzi na przejściach 
dla pieszych i przejazdach dla rowerów. Ponadto 
niektóre przejścia dla pieszych nie są dostatecznie 
oznakowane i oświetlone, co zmniejsza ich 
widoczność po zmroku. Jednocześnie włączenie 
oświetlenia w mieście odbywa się nieadekwatnie 
do zachodu słońca i zapadających ciemności. 

Trzy przejścia dla 
pieszych przy al. 
Niepodległości 
(skrzyżowania z ul. 
Ludwika Błażka, z 
ul. Czesława 
Miłosza, z al. 800-
Lecia 
Inowrocławia)  

IBO/2/2018 U 

78 800,00 zł 
 

po modyfikacji: 
59 100,00 zł 

59 100,00 zł PRZYJĘTY 

28 

Budowa miasteczka 
rowerowego dla dzieci 
na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności 
terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych dla dzieci, 
jednocześnie poprzez edukację przepisów w ruchu 
drogowym zwiększamy świadomość i 
bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. 

betonowy plac 
(plac apelowy) na 
terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 

IBO/3/2018 U 32 000,00 zł - 

 
ODRZUCONY 

 
- miasteczko ruchu drogowego 
znajduje się na terenie tej samej 
szkoły, przy drugim budynku 

29 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
pieszych i 
rowerzystów za 
pomocą oznakowania 
pasywnego i 
aktywnego 

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, 
kierowców i pasażerów komunikacji proponuje się 
instalację nowych urządzeń bezpieczeństwa 
drogowego oraz modyfikację obecnego 
oznakowania. Z obserwacji mieszkańców, a także 
spostrzeżeń komisji ds. bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i przeprowadzonych konsultacji wynika, 
że do wielu zdarzeń drogowych dochodzi na 
przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. 
Ponadto niektóre przejścia nie są dostatecznie 
oznakowane i oświetlone., co zmniejsza ich 
widoczność po zmroku. Projekt dotyczy: malowania 
oznakowania poziomego na przejściu dla pieszych, 
montaż kocich oczek na wybranych przejściach dla 
pieszych, wykonanie oznakowania pionowego dla 
nowego przejścia dla pieszych  oraz wykonanie 
projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy objętej 
projektem. 

przejścia dla 
pieszych i 
rowerzystów przy 
ul. Pawła Cymsa 

IBO/4/2018 U 

20 900,00 zł 
 

po modyfikacji: 
6 000,00 zł 

6 000,00 zł PRZYJĘTY 
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30 

Promocja 
Inowrocławia w Polsce 
i na świecie poprzez 
geocaching czyli formę 
podchodów z GPS 

Geocaching to przygoda, która w dowolnym czasie 
może nas zabrać do niesamowitych i pięknych 
miejsc lub po prostu do miejsc w naszym otoczeniu, 
gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Jest to też forma 
popularyzacji turystyki pieszej i rowerowej oraz 
zachęcenie do odwiedzin nieznanych dotąd miejsc 
– ciekawych kulturalnie, przyrodniczo, historycznie 
czy przypominających o tragediach i zbrodniach. 
Chcemy zachęcić potencjalnych turystów do 
korzystania z wypoczynku i spędzenia czasu w 
Inowrocławiu, ale również do  odwiedzenia 
Inowrocławia. Na terenie Osiedla znajduje się   
szereg skrzynek geocache opisujących i 
pokazujących ciekawe miejsca. Gracz wyposażony 
w odbiornik GPS lub smartfon z aplikacją udaje się 
na wskazane współrzędne i szuka skarbu. Po jego 
odszukaniu fakt odwiedzenia miejsca odnotowuje 
w aplikacji lub na stronie internetowej. Projekt 
zakłada sfinansowanie zakupu gadżetów 
promocyjnych i umieszczenie ich w 
ogólnodostępnych skrytkach geocache. 

cały obszar 
dzielnicy Osiedle 
Uzdrowiskowe 

IBO/5/2018 U 2 300,00 zł 2 300,00 zł PRZYJĘTY 

31 
Budowa parkingu przy 
bloku al. 
Niepodległości 76 

Projekt dotyczy budowy parkingu i oświetlenia 
terenu. Projekt poprawi obecne parkowanie 
samochodów oraz komunikację pieszych. 

Teren przy bloku 
al. Niepodległości 
76, działka nr 
10/101 

IBO/6/2018 U 86 100,00 zł 197 000,00 zł PRZYJĘTY 

32 

Linia autobusowa od 
Solanek do Centrum, 
Osiedla Piastowskiego 
i Toruńskiego - 
rozszerzenie trasy 
autobusu nr 10 

Projekt zakłada trasę od mostu pakoskiego poprzez 
ul. Narutowicza w kierunku Osiedla Toruńskiego i 
Centrum. Projekt zakłada aby linia autobusowa 
kursowała częściej i do centrum miasta. W tej 
chwili jest jeden autobus – linia nr 10, która nie 
daje możliwości dojechania do centrum. 

obszar kilku Osiedli IBO/7/2018 U 30 000,00 zł -    

 
ODRZUCONY 

 
- projekt może dotyczyć wyłącznie 
jednego Osiedla, zakres rzeczowy 
projektu dotyczy trzech osiedli 
- zweryfikowany koszt przekracza 
pulę dostępną dla osiedla 
Uzdrowiskowego  
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33 
Wymiana chodnika na 
ul. Zygmunta 
Wilkońskiego 35 

Chodnik nie był remontowany od kilkudziesięciu 
lat, płyty chodnikowe są luźne i uwypuklone. 
Przejście przez chodnik jest bardzo trudne. Asfalt 
wylany 40 lat temu przy ul. Wilkońskiego 35 jest w 
stanie złym, widać dziury (puste miejsca przy 
wypukleniach). Projekt dotyczy wyłącznie remontu 
chodnika w granicach działki będącej własnością 
Miasta.  

przy ul. Zygmunta 
Wilkońskiego 35 

IBO/8/2018 U 

50 000,00 zł 
 

po modyfikacji:  
20 000,00 zł 

92 000,00 zł PRZYJĘTY 

34 

Doświetlenie przejść 
dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic: al. 
Niepodległości i 
Wojska Polskiego 

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, 
kierowców i pasażerów komunikacji proponuje się 
instalację nowych punktów oświetleniowych 
dedykowanych do przejść dla pieszych.  Z 
obserwacji mieszkańców, a także spostrzeżeń 
komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
przeprowadzonych konsultacji wynika, że do wielu 
zdarzeń drogowych dochodzi na przejściach dla 
pieszych i przejazdach dla rowerów. Ponadto 
niektóre przejścia nie są dostatecznie oświetlone, 
co zmniejsza ich widoczność po zmroku. 
Jednocześnie włączenie oświetlenia w mieście 
odbywa się nieadekwatnie do zachodu słońca i 
zapadających ciemności. Projekt obejmuje montaż 
oświetlenia LED (w skład zestawu wchodzą 2 
punkty świetlne na jedno przejście dla pieszych) 
nad przejściami dla pieszych. 

Trzy przejścia dla 
pieszych na 
skrzyżowaniu ulic 
Wojska Polskiego i 
al. Niepodległości  
 
 

IBO/18/2018 U 84 870,00 zł 108  600,00 zł PRZYJĘTY 

35 

Doświetlenie przejścia 
dla pieszych na ul. 
Macieja 
Wierzbińskiego 

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, 
kierowców i pasażerów komunikacji proponuje się 
instalację nowych punktów oświetleniowych 
dedykowanych do przejść dla pieszych.  Z 
obserwacji mieszkańców, a także spostrzeżeń 
komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
przeprowadzonych konsultacji wynika, że do wielu 
zdarzeń drogowych dochodzi na przejściach dla 
pieszych i przejazdach dla rowerów. Ponadto 
niektóre przejścia nie są dostatecznie oświetlone, 
co zmniejsza ich widoczność po zmroku. 
Jednocześnie włączenie oświetlenia w mieście 
odbywa się nieadekwatnie do zachodu słońca i 
zapadających ciemności. Projekt obejmuje montaż 
oświetlenia LED (w skład zestawu wchodzą 2 

przejście dla 
pieszych na ul. 
Macieja 
Wierzbińskiego 
przy Domu Pomocy 
Społecznej „Złota 
Jesień” 

IBO/19/2018 U 23 370,00 zł 20 000,00 zł PRZYJĘTY 
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punkty świetlne na jedno przejście dla pieszych) 
nad przejściami dla pieszych. 

36 

Bieżnia 4-torowa 100 
metrowa ze skocznią 
w dal – boisko Szkoły 
Podstawowej 
nr 4 

Projekt zakłada budowę bieżni lekkoatletycznej 4-
torowej 100 metrowej wraz ze skocznią w dal 
(przedłużenie bieżni) o nawierzchni poliuretanowej. 
Korzystać będą mieszkańcy Osiedla 
Uzdrowiskowego, uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4, uczniowie innych szkół, mieszkańcy miasta 

boisko szkolne 
Szkoły 
Podstawowej nr 4, 
ul. Szarych 
Szeregów – przy 
boisku „Orlik” 

IBO/25/2018 U 140 000,00 zł 229 000,00 zł PRZYJĘTY 

37 

Siłownia plenerowa 
na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w 
Inowrocławiu 

Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej na 
terenie szkoły dostępnej dla wszystkich 
mieszkańców osiedla Uzdrowiskowego, dzieci, 
młodzieży, uczniów szkoły podstawowej. Dzięki 
siłowni plenerowej ćwiczenia na świeżym 
powietrzu znacząco wpłyną na poprawę jakości 
życia mieszkańców, dzieci i młodzieży. 

teren Szkoły 
Podstawowej nr 4, 
ul. Szarych 
Szeregów 

IBO/26/2018 U 35 600,00 zł 35 600,00 zł PRZYJĘTY 

38 
Plac do Street 
Workout 

Projekt dotyczy budowy placu sportowego do 
ćwiczeń gimnastycznych, siłowych – street workout 
zintegrowanego z terenem zielonym. Pod 
urządzenia wykonanie podłoża bezpiecznego z 
piasku lub żwirku płukanego. 

boisko Szkoły 
Podstawowej nr 4 - 
teren zielony od ul. 
Kusocińskiego, w 
pobliżu sali 
gimnastycznej i 
boiska ORLIK 

IBO/27/2018 U 70 000,00 zł 70 000,00 zł PRZYJĘTY 

39 

Budowa bieżni 
lekkoatletycznej przy 
Szkole Podstawowej 
nr 4 

Projekt dotyczy wykonania bieżni lekkoatletycznej. 
Biegi stają się bardzo modne. Bieżnia będzie  
wykorzystywana podczas lekcji wychowania 
fizycznego oraz przez mieszkańców uprawiających 
sport. 

ul. Szarych 
Szeregów – boisko 
SP nr 4 (tor bieżni 
określa istniejąca 
bieżnia) 

IBO/28/2018 U 229 000,00 zł 420 000,00 zł 

 
ODRZUCONY 

 
- zweryfikowany koszt projektu 
przekracza pulę dla Osiedla 
Uzdrowiskowego – zgodnie z §9 
pkt 1 wyłącza się z realizacji 
projekty, których koszt realizacji 
przekraczałby wysokość środków 
przeznaczonych na IBO 

 


