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Budżet partycypacyjny Torunia 2014 "Mam pomysł dla mojego miasta!" 

Nasz system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO wspierał informatycznie budżet 
partycypacyjny mieszkańców Torunia "Mam pomysł dla mojego miasta!". 

Torunianie wybrali 43 projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. To ok. 30% spośród wszystkich 
projektów poddanych pod głosowanie. Pula na budżet wyniosła 6,4 miliona, z czego 4,5 mln 
przeznaczone było na projekty lokalne, a pozostałe na ogólnomiejskie. 

Głosowanie zakończyło się 3 lutego 2014 r., a podlegały mu 144 projekty, które znalazły się na 
trzynastu listach lokalnych i jednej ogólnomiejskiej. Głosowało 22 246 osób (liczonych na podstawie 
unikalnych numerów PESEL użytych w trakcie głosowania). 

Łącznie złożono 35 293 poprawnie wypełnionych kart do głosowania, z tego 20 037 elektronicznie 
(57%) oraz 15 256 na papierze (43%). Liczba wszystkich głosów ważnych wyniosła 64 785. Spośród 
kart złożonych poprawnie 32 819 (tj. 93%) to karty ważne, a 2 474 (tj. 7%) to karty nieważne.  
14 kart wpłynęło po terminie, a 205 zostało wypełnionych nieprawidłowo (brak danych, brak 
numerów projektów, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, karty puste) – te karty nie 
zostały wprowadzone do systemu komputerowego i nie były brane pod uwagę przy obliczaniu 
wyników głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Budżet partycypacyjny Torunia 2014 (http://www.torun.pl/pl/budzet-partycypacyjny-w-
toruniu-2014) 
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Budżet partycypacyjny Torunia 2016 

 

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy Torunia rozdysponowali kwotę 6,6 mln zł 
wybierając 53 projekty spośród 119 poddanych pod głosowanie. 

Projekty zgromadzone były na czternastu listach: trzynastu lokalnych (osiedlowych) oraz 
ogólnomiejskiej. 

Łącznie zagłosowało 27 925 osób (63,7% na kartach papierowych, pozostałe 36,3% przez Internet za 
pomocą aplikacji zet.WIBO). Do urzędu wpłynęło ponad 41 600 kart do głosowania. Nieważnych było 
ok. 9%, a najczęstszymi przyczynami nieważności głosów były błędy w numerze PESEL, brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, podwójne głosowanie (papier i Internet). W rezultacie liczba 
głosów ważnych to 76 655. 

Najwięcej zadań (8 zadań) zostanie zrealizowanych w Czerniewicach. Na drugim miejscu pod 
względem liczby wybranych projektów znajduje się Jakubskie-Mokre (7 projektów), a dalej dwa 
osiedla z 5 zadaniami: Bydgoskie, Rubinkowo i lista ogólnomiejska - także z 5 projektami. 

Aż 57% stanowią zadania z zakresu sportu i rekreacji: osiedlowe parki sportowe, przestrzenie 
rekreacyjne, siłownie, boiska, place zabaw i placyki edukacyjne, alejki spacerowe czy ławki. Na 
drugim miejscu (17%) znalazły się drogi. Wyodrębniono też grupę działań o charakterze integrującym 
lokalne społeczności - festyny czy świetlice osiedlowe. 

Spośród głosujących najwięcej osób było w grupie wiekowej 45-64 lata (prawie 28%), następnie 
przedział 25-34 lata (24,6%) oraz 35-44 (20,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Budżet partycypacyjny Torunia 2016 (http://www.torun.pl/pl/miasto/budzet-partycypacyjny-
torunia-2016/mieszkancy-wybrali-projekty) 
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