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Termin

30 sierpnia – 12 września 2016 r.

Liczba
uczestników

ok. 50 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym (w tym 33
osoby, które wpisały się na listę obecności)
3 osoby zgłosiły uwagi drogą elektroniczną

Organizatorzy

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Biuro Rady Miasta

Przedmiot
konsultacji

Zebranie opinii do propozycji zmian zasad funkcjonowania rad okręgów
- jednostek pomocniczych GMT przygotowanej przez powołaną do tego
celu doraźną komisję Rady Miasta Torunia.

Przebieg

Harmonogram konsultacji społecznych
 30 sierpnia 2016 r. - początek konsultacji społecznych
 30 sierpnia – 12 września 2016 r. - zgłaszanie uwag drogą
elektroniczną
 6 września 2016 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami
 12 września 2016 r. - zakończenie konsultacji społecznych

I.

Spotkanie konsultacyjne
6 września 2016 r. o godz. 17:00 odbyło się spotkanie otwarte z
mieszkańcami, w tym z przedstawicielami rad okręgów. W spotkaniu
wzięli udział członkowie Komisji doraźnej Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT oraz mieszkańcy (ok. 50 osób), dr
Adam Jarosz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i
przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.
Podczas spotkania zaproszony ekspert – dr Adam Jarosz przedstawił
krótką prezentację nt. modeli funkcjonowania rad okręgów, radny
Bartłomiej Jóźwiak omówił proponowane zmiany w uchwale w sprawie
powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT, a
następnie przedstawiciele rad okręgów i mieszkańcy wyrażali swoje
opinie na temat propozycji zmian uchwały.
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Spotkanie otwarte z mieszkańcami w dniu 6 września 2016 r.
II. Konsultacje internetowe
Do 12 września 2016 r. można było przesyłać uwagi drogą
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 3 osoby.

Akcja
informacyjno
-promocyjna

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna
skierowana do mieszkańców Torunia. Zastosowano następujące
narzędzia komunikacyjne:
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl,
www.konsultacje.torun.pl, www.orbitorun.pl)
 plakaty
 zaproszenia Prezydenta Miasta Torunia skierowane do
przewodniczących rad okręgów
 informacje w mediach lokalnych
 Toruń SMS
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Plakat zawieszony na budynku przy ul. Nad Zatoką 3

Plakat zawieszony na klatce schodowej przy ul. Armii Ludowej 8a

5

Tablica informacyjna zamieszczona na ul. Winnica

Koszty

Koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosły 357,00 zł brutto – to koszt
usługi nagłośnienia spotkania w dniu 6 września 2016 r.

Uwagi

Podczas spotkania z mieszkańcami pojawiło się wiele uwag dotyczących
konsultowanej kwestii. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w
spotkaniu, miały możliwość przesłania uwag drogą elektroniczną – z
takiej formy kontaktu skorzystało 3 mieszkańców.
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższych
tabelach:
I. Zestawienie opinii zgłoszonych w trakcie spotkania
II. Zestawienie opinii zgłoszonych drogą elektroniczną
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Uwagi
I. Uwagi zgłoszone w trakcie spotkania w dniu 6 września 2016 r.
Lp.
1.

Propozycja/Uwaga

Odpowiedź

p. Krzysztof Kołowski
Wnioskuję o zapis, aby opiniowanie przez radę było
obligatoryjne, aby wszystkie projekty infrastrukturalne na
osiedlu były poddawane konsultacjom z radami.

p. Michał Jakubaszek
Członkowie komisji doraźnej przeanalizują postulat, w jakim kierunku to
przemodelować.
p. Bartłomiej Jóźwiak
Postulat obligatoryjnego opiniowania projektów będzie analizowany na
posiedzeniu komisji.
p. Marcin Czyżniewski
Rady Okręgu mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Każdy mieszkaniec
może przyjść na posiedzenie komisji RMT, a rady okręgu mają szczególne
upoważnienie do uczestniczenia w tych posiedzeniach. Należałoby
przedyskutować kwestię, aby członkowie rad okręgów mieli na odpowiednio
wczesnym etapie dostęp do dokumentacji projektowej.
Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych.
Komisja doraźna zaproponuje Radzie Miasta Torunia następujący zapis:
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców
okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
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1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
4)
5)

6)
7)

8)

Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu na
wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz z
ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”
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2.

p. Łukasz Naskręt
Prośba o rozważenie zmiany zapisu dotyczącego terminu 14
dni. Może zdarzyć się sytuacja, że rada okręgu spotyka się na
posiedzeniu drugiego dnia miesiąca, czasami więc bez
powoływania nadzwyczajnego posiedzenia nie będzie
możliwości zaopiniowania projektu.
Notoryczne nieobecności członków rady powodują, że na
kolejnych posiedzeniach nie jest możliwe ustalenie czegokolwiek
przez brak quorum.

p. Maciej Krystek
Brak jest podstaw, aby osoby które zostały wybrane przez mieszkańców jako
członkowie rady okręgu mogły być odwoływane przez komisję wyborczą w
przypadku ich nieaktywności. Nie ma podstawy prawnej do takiego działania.
p. Bartłomiej Jóźwiak
Wydłużenie terminu do np. 30 dni na zaopiniowanie projektu wydłuży proces
inwestycyjny. Przekaże komisji sugestię, aby termin na zaopiniowanie
projektów wynosił 21 dni.
Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych.
Komisja doraźna zaproponuje Radzie Miasta Torunia następujący zapis:
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców
okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu
na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
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7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz z
ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”
3.

p. Wiesław Kania
Opis granic okręgu Czerniewice jest błędny.
opiniowanie przez radę projektów powinno być obligatoryjne,

Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych oraz zmiany granic Okręgu nr 4 Czerniewice.
Komisja doraźna zaproponuje Radzie Miasta Torunia następujący zapis:
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców
okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
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2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu
na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz
z ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”
4.

p. Paweł Liberadzki

p. Marcin Czyżniewski
Należy zastanowić się wspólnie, czy na pewno postulaty zgłaszane przez rady
okręgów wymagają zmiany regulaminu, czy zamiast tego nie można byłoby
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Pomysł, aby rada okręgu opiniowała projekty to pomysł dobry,
ale wszystkie projekty dotyczące danego osiedla powinny być
obligatoryjnie konsultowane z radami okręgu.
Opinie rad okręgów powinny być obligatoryjnie prezentowane
na posiedzeniach komisji RMT.

lepiej wykorzystywać dostępnych aktualnie narzędzi i regulacji. Proponuje,
aby przewodniczący rad okręgów dostosowywali terminy posiedzeń rady do
sesji RMT. Rady okręgu otrzymują w tym samym momencie co radni
wszystkie projekty uchwał. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rady okręgu
przekazały swoje opinie w tym samym czasie co radni.
Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych.
Komisja doraźna zaproponuje Radzie Miasta Torunia następujący zapis:
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców
okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu
na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
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a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz
z ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”
5.

p. Krzysztof Kołowski
Chciałbym rozszerzyć uchwałę o zapis, że rada miasta przekazuje
radzie okręgu do zaopiniowania projekt inwestycji przed
podjęciem decyzji.

Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych.
Komisja doraźna zaproponuje Radzie Miasta Torunia następujący zapis:
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie mieszkańców
okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
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3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu
na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz
z ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”
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Pozostałe uwagi niedotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń
Lp.
1.

Propozycja/Uwaga
p. Jarosław Zyska
Rada Okręgu Staromiejskie wnioskowała o większy teren –
chodzi o teren Kępy Bazarowej, granica Trasy Średnicowej z
Przedmieściem Chełmińskim, dodanie - niezamieszkałej części

Odpowiedź
Biuro Rady Miasta
Komisja doraźna na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2016 r. odrzuciła
proponowany wniosek.

okręgu Bydgoskie (Tujakowskiego, 500-lecia, Popiełuszki w
kierunku Wisły), małej części Jakubskiego (Waryńskiego w
Kierunku Wisły), oddanie dużej zamieszkałej części Przedmieścia
Chełmińskiego.

2.

p. Jan Kwiatkowski
Proponuję opiniowanie przez radę okręgu wniosków do
budżetu partycypacyjnego.

3.

p. Olgierd Kędzierski
Rady okręgu w Toruniu mają zbyt małe możliwości działania i
kompetencje.
Zaproponowane zmiany są tylko kosmetyczne. Rady powinny
dysponować swoim budżetem.

4.

p. Łukasz Naskręt
Kandydat do rady okręgu powinien podpisać oświadczenie, że
będzie uczestniczył w posiedzeniach. Są rady, których praca jest
paraliżowana przez niektórych członków, którzy notorycznie nie
uczestniczą w posiedzeniach

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Aktualnie jest to niezgodne z regulaminem budżetu partycypacyjnego.
p. Bartłomiej Jóźwiak
Powstanie zespół ds. ewaluacji budżetu partycypacyjnego, który
przeanalizuje funkcjonowanie budżetu w naszym mieście.
p. Michał Jakubaszek
Są dwa modele funkcjonowania rad w Polsce. Model, który jest w Toruniu i
np. w Częstochowie zakłada dwojaki rozdział środków: przez budżet miasta i
budżet partycypacyjny, a więc część środków jest dzielona przez
mieszkańców a część przez radę miasta. W tej formule nie było dotychczas
rozwiązania takiego, aby wprowadzać dodatkowo trzeciego pośrednika do
dzielenia środków.
Rady okręgu mają możliwość składania wniosków do budżetu miasta.
p. Maciej Krystek
Można namawiać osoby, które nie uczestniczą w posiedzeniach do złożenia
rezygnacji z pracy w radzie. Środowiska, które zgłaszają kandydatów na
członków rad okręgów, powinny robić to z poczuciem pełnej
odpowiedzialności.
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5.

p. Maria Pekasiewicz
Nieobecność członków rady uniemożliwia pracę rady okręgu.

6.

p. Jakub Gołębiewski
W imieniu klubu Czas Mieszkańców zaproponował konkretne
rozwiązania m.in.:
- obligatoryjne konsultacje, które byłyby realizowane na terenie
poszczególnych dzielnic,
- wydłużenie termin do 21 dni czasu na opiniowanie projektów
inwestycji,
- uczestnictwo członków rad okręgów w opiniowaniu wniosków
złożonych w budżecie partycypacyjnym,
- możliwość zabierania głos na sesjach rady miasta przez
członków rad okręgów,
- ze względu na to, iż usuwanie nieaktywnych członków jest
sprzeczne z duchem demokracji, proponowano wprowadzenie
zarządów do rad okręgów. Jeżeli do zarządu weszłyby osoby,
które po pewnym czasie okazałyby się nieaktywne, to te osoby
mogłyby być wymienione na inne.
Poprawki zostały odrzucone.

p. Maciej Krystek
Można namawiać osoby, które nie uczestniczą w posiedzeniach do złożenia
rezygnacji z pracy w radzie. Środowiska, które zgłaszają kandydatów na
członków rad okręgów, powinny robić to z poczuciem pełnej
odpowiedzialności.
Biuro Rady Miasta
Zgłoszone propozycje były analizowane przez Komisję doraźną i odrzucone w
głosowaniu.
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta Torunia do
opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w trakcie
procesu konsultacji społecznych i dokonała korekty zapisów projektu uchwały
w zakresie kompetencji rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji
lokalnych.
„§ 4. Do kompetencji rady okręgu należy reprezentowanie
mieszkańców okręgu i wyrażanie ich potrzeb poprzez:
1) organizowanie działań mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej
mających na celu dobro wspólne, zarówno materialne jak i duchowe;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących okręgu;
3) wnioskowanie w sprawach lokalnych do Rady Miasta, Prezydenta
Miasta i jednostek organizacyjnych gminy;
4) przedkładanie Radzie Miasta projektów uchwał dotyczących spraw
okręgu;
5) prezentowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym właściwej komisji
Rady Miasta problemów wspólnoty lokalnej na posiedzeniach danej
komisji problemowej;
6) wydawanie opinii w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu
na wniosek Rady Miasta, Prezydenta Miasta bądź wnioskodawcy;
7) opiniowanie zaplanowanych w budżecie miasta zamierzeń
inwestycyjnych o charakterze lokalnym wg następujących zasad:
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7.

p. Jarosław Wojtas
Jakie argumenty zaważyły na tym, że komisja nie przychyliła się
do propozycji Rady Okręgu Bydgoskie w zakresie utworzenia
czternastego okręgu Bielany?

8.

p. Piotr Pietrucki
Proponuję wprowadzić zapis, że członek, który przez pół roku
nie uczestniczy w posiedzeniach rady, mógł być na wniosek 150
osób odwołany.
Dodać zapis, że jeśli nie pojawi się na pierwszym terminie
grupa 150 osób, to w drugim terminie wybory są ważne bez
względu na ilość osób, które uczestniczą w spotkaniu.
p. Krzysztof Kołowski
Chciałbym rozszerzyć uchwałę o zapis, że rada miasta
przekazuje radzie okręgu do zaopiniowania projekt uchwały
przed podjęciem decyzji.

9.

a) Prezydent Miasta ogłasza wykaz zamierzeń inwestycyjnych wraz
z ich opisem rzeczowym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Torunia w terminie 21 dni od uchwalenia budżetu,
b) rady okręgu są uprawnione do przedłożenia Prezydentowi opinii
dotyczących zakresu rzeczowego inwestycji planowanych do
realizacji na obszarze ich działania, w ciągu 21 dni od głoszenia
wykazu, o którym mowa w lit. a),
c) do inwestycji o charakterze lokalnym, inicjowanych na podstawie
zmian budżetu dokonywanych w ciągu roku budżetowego,
postanowienia ust. 1 pkt 7 lit. a i b stosuje się odpowiednio,
d) procedura opisana w ust. 1 pkt 7 lit. a i b nie obejmuje zadań
przygotowywanych do realizacji w ramach budżetu
partycypacyjnego.
8) zgłaszanie bieżących uwag, propozycji i wniosków dotyczących
inwestycji o charakterze lokalnym, na obszarze działania danej rady, na
każdym etapie ich realizacji.”;
Biuro Rady Miasta
Postulat został odrzucony na posiedzeniu Komisji doraźnej w dniu 29 czerwca
2016 r.
p. Bartłomiej Jóźwiak
Łączenie Bydgoskie I i Bydgoskie II pozwala funkcjonować tej radzie.
p. Maciej Krystek
Można namawiać osoby, które nie uczestniczą w posiedzeniach do złożenia
rezygnacji z pracy w radzie. Środowiska, które zgłaszają kandydatów na
członków rad okręgów, powinny robić to z poczuciem pełnej
odpowiedzialności.
Biuro Rady Miasta
Uwagi zostaną przekazane Radzie Miasta Torunia.
p. Marcin Czyżniewski
Należy zastanowić się wspólnie, czy na pewno postulaty zgłaszane przez rady
okręgów wymagają zmiany regulaminu, czy zamiast tego nie można byłoby
lepiej wykorzystywać dostępnych aktualnie narzędzi i regulacji. Proponuje,
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10.

11.

12.

13.

p. Wiesław Kania
Rada okręgu powinna opiniować wnioski składane do budżetu
partycypacyjnego.

Proponuje korektę zapisu dotyczącego częstotliwości
organizowania posiedzeń rady – powinna spotykać się nie
rzadziej niż dwa razy w roku.
p. Magdalena Olszta-Bloch
Czy uwagi do komisji można zgłaszać do końca roku, skoro
komisja zamierza jeszcze działać.
Czy członkowie komisji próbowali dokonać wstępnej ewaluacji
funkcjonowania rad?

p. Jarosław Zyska
W Poznaniu działa i budżet obywatelski i rada osiedla.
Również rada okręgu Staromiejskie ma problem z frekwencją.
Propozycja przeprowadzenia dodatkowych wyborów po dwóch
latach.
p. Wojciech Klabun
Propozycja organizowania wyborów członków rady okręgu nie
na dotychczasowych zasadach (po kolei), ale np. dwa zebrania
w jednym dniu.

aby przewodniczący rad okręgów dostosowywali terminy posiedzeń rady do
sesji RMT. Rady okręgu otrzymują w tym samym momencie co radni
wszystkie projekty uchwał. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rady okręgu
przekazały swoje opinie w tym samym czasie co radni.
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Aktualnie jest to niezgodne z regulaminem budżetu partycypacyjnego.
Bartłomiej Jóźwiak
Powstanie zespół ds. ewaluacji budżetu partycypacyjnego, który
przeanalizuje funkcjonowanie budżetu w naszym mieście.
Biuro Rady Miasta
Postulat został odrzucony na posiedzeniu Komisji doraźnej w dniu 29 czerwca
2016 r.
p. Bartłomiej Jóźwiak
Komisja będzie dalej analizować zgłoszone kwestie.
Główny wniosek, jakie można sformułować , to ten, że małe społeczności
funkcjonują na innych zasadach, duże np. okręg nr 1 to społeczność, która w
znikomy sposób angażuje się w funkcjonowanie okręgu. Ze Skarpy trudniej
jest zebrać ludzi na posiedzeniu rady okręgu niż w Kaszczorku. Małe
społeczności, w których ludzie się znają, funkcjonują na innych zasadach,
funkcjonują prężniej i na bieżąco rozwiązują problemy mieszkańców. Wiele
trudności, z którymi borykają się rady można rozwiązać nie poprzez regulacje,
ale dzięki bieżącej współpracy.
Biuro Rady Miasta
Uwagi zostaną przekazane Radzie Miasta Torunia.

Biuro Rady Miasta
Uwagi zostaną przekazane Radzie Miasta Torunia.
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14.

15.

p. Adam Karpa
Zgłaszam postulat wprowadzenia zapisu drugiego terminu
wyborów w innym dniu.
p. Olgierd Kędzierski
Poznań jest wyposażony w budżet obywatelski, budżet miejski, i
środki jednostek pomocniczych.
Wnioskuje, aby komisja doraźna RMT przeprowadziła rodzaj
audytu, który będzie miał na celu sprawdzenie, czy da się
wprowadzić rozwiązania w zakresie budżetu rady okręgu,
odwoływania członka rady, który nie jest aktywny,

Biuro Rady Miasta
Uwagi zostaną przekazane Radzie Miasta Torunia.
p. Maciej Krystek
Nie ma konieczności przeprowadzenia audytu w zakresie możliwości
prawnych eliminowania członków rady.
Zmiany w zakresie kompetencji są możliwe, ale wymagają likwidacji
dotychczasowych jednostek pomocniczych i powołania ich w innej formule w
oparciu o zapisy ustawy o samorządzie gminnym , co wiązałoby się m.in. z:
- powołaniem zarządu jednostek pomocniczych
- wyborem członków w ilości przewidzianej ustawą o samorządzie gminnym
- wzrostem kosztów związanych z obsługą administracyjną.
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II. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną
Lp.

Propozycja/Uwaga

1.

1. Granice okręgów
Zmiana jak najbardziej uzasadniona. Widoczne jest, że dzielnice mimo,
że sąsiadujące, funkcjonują niezależnie od siebie i mają sobie właściwą
specyfikę. Dotyczy to przede wszystkim Skarpy i Jakubskiego, czy
Stawek i Podgórza. Zmiana pozwoli Radom skupić się na problemach
właściwym wyłącznie ich dzielnicom.
2. Kompetencje Rad
Zwiększenie kompetencji rad jest pożądane. Większy udział lokalnych
działaczy, mających wiedzę na temat własnego okręgu z pewnością
będzie pomocny przy podejmowaniu działań przez Radę Miasta.
Wprowadzenie opiniowania przez Radę Okręgu uważam, za dobry
kierunek. Powstaje jednak pytanie, na ile opinia Rady będzie dla władz
miasta wiążąca.
3. Siedziby Rad
Ten punkt nie podlega moim zdaniem dyskusji. Każdy z mieszkańców
winien mieć nieutrudniony dostęp do siedziby Rady Okręgu. Należy
zatem wykorzystać takie budynki, które pozwolą w sposób prosty
dostać się osobie niepełnosprawnej do siedziby Rady Okręgu.
4.Udzielanie poparcia wielu kandydatom jest pomysłem, moim
zdaniem, nie trafionym. Możliwość oddania głosu na wielu kandydatów
prowadzi do zerwania swego rodzaju więzi łączącej wyborcę z
kandydatem. Moim zdaniem utrzymanie możliwości głosowania przez
wyborcę na jednego kandydata pozwoli tę więź utrzymać.
1) Proponowane zmiany mają charakter kosmetyczny i nie
zwiększają kompetencji Rad
Osiedli,
które
są
w
Toruniu
niewielkie. Rady są używane w sposób instrumentalny (kiedy jest to
wygodne dla Urzędu Miasta). Przykład: przegłosowanie przez radnych

2.

Odpowiedź
Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta
Torunia do opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania
okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła
uwagi, jakie wpłynęły w trakcie procesu konsultacji społecznych i
dokonała korekty zapisów projektu uchwały w zakresie kompetencji
rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji lokalnych
oraz granic RO Nr 4 Czerniewice.
Uwagi niedotyczące projektu konsultowanej uchwały zostaną
przekazane komisji doraźnej do ewentualnego dalszego
procedowania.

Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta
Torunia do opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania
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miejskich remontu ulicy Królewny Śnieżki na której nie ma żadnego domu
i to "ślepa ulica". Nikt nie zapytał Rady Osiedla czy remont tej ulicy jest
niezbędny i czy może nie warto by było wyremontować inną ulicę w
pierwszej kolejności...
2) Zmiana granic jest absolutnie niewystarczająca. Na przykład Bydgoskie
powinno być podzielone na 3 obszary w których powinny działać 3
osobne Rady Osiedli
3) Wprowadzenie zapisu o opiniowaniu dokumentacji technicznej
inwestycji w ciągu 14 dni na prośbę Moim zdaniem, opiniowanie
powinno dotyczyć nie przygotowanej już dokumentacji, a jej
założeń. Proponowane rozwiązanie jest absolutnie niewystarczające.
Najpierw miasto chce wydać pieniądze na projekt, a po jego
przygotowaniu zapyta Radę Osiedla o to, czy nie ma uwag. A jeśli Rada
Osiedla odrzuci projekt z uwagi na szkodliwość dla mieszkańców?
Przecież nikt nie będzie liczył się z jej zdaniem... Dlatego Radę Osiedla
trzeba pytać na etapie przygotowania założeń do inwestycji!!! Można
wtedy uniknąć przytoczonej powyżej sytuacji.
4) Siedziby Rad Osiedli dostosowane dla osób niepełnosprawnych ?
Oczywiście, że tak. Ale czy Rady osiedli mają w ogóle siedziby? Rada
Osiedla w Kaszczorku nie ma siedziby....
Moje propozycje:
- Rady Osiedli powinny obowiązkowo opiniować każdą inwestycję która
jest planowana na osiedlach na których działają. Opinia rady powinna być
brana pod uwagę przy przygotowaniu projektu i kosztorysu inwestycji
- Rady Osiedli powinny mieć możliwość składać projekty do Budżetu
Partycypacyjnego
- Rady Osiedli powinny mieć swój budżet i realizować dzięki niemu proste
potrzeby zgłaszane przez mieszkańców ( ławki, kosze na śmieci, wiaty
przystankowe, nasadzenia drzew itd. )
- Radni za swoją pracę powinni dostawać diety

okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła
uwagi, jakie wpłynęły w trakcie procesu konsultacji społecznych i
dokonała korekty zapisów projektu uchwały w zakresie kompetencji
rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji lokalnych
oraz granic RO Nr 4 Czerniewice.
Uwagi niedotyczące projektu konsultowanej uchwały zostaną
przekazane komisji doraźnej do ewentualnego dalszego
procedowania.
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3.

- Każda z Rad Osiedli powinna mieć prawo do zgłaszania wniosku do Rady
Miasta i zgłoszony wniosek powinien być obowiązkowo rozpatrzony
przez Radę Miasta
- Rady Miasta powinny być wybierane w głosowaniu tajnym, przez
internet i w sposób tradycyjny ( na podobnych zasadach jak są w
Budżecie Partycypacyjnym )
W punkcie „Zadania rady” zamiast punktu g) o brzmieniu:” opiniowanie
dokumentacji technicznej inwestycji o charakterze lokalnym
znajdujących się na obszarze działania rady, na wniosek Prezydenta
Miasta, w terminie 14 dni od daty wystąpienia o opinię.” Proponuję
wprowadzić sformułowanie: „opiniowanie wniosków skierowanych do
rady przez Prezydenta Miasta Torunia lub podległych mu jednostkom
budżetowym w terminie 14 dni od daty wystąpienia o opinię, chyba że
wnioskodawca zaproponował termin późniejszy.”
Uzasadnienie:
Niezasadne jest ograniczenie uprawnień rady do opiniowania
dokumentacji technicznej inwestycji. Skreślenie zapisu „dokumentacji
technicznej inwestycji” nie ogranicza praw wypowiadania się w danym
zakresie. Ponieważ wniosek o opinię jak i sama opinia nie są
obowiązkowe, dlatego ich zakres zostanie uzależniony jedynie od
potrzeb Prezydenta Miasta oraz podległych mu służbom. Ograniczenie
możliwości wnioskowania do rady przez Prezydenta Miasta może
stworzyć problemy kompetencyjne. Dokumentacja techniczna
inwestycji zazwyczaj nie znajduje się w posiadaniu Prezydenta, lecz
podległych mu instytucjom (np. MZD, MZK). Sformułowanie „… chyba
że wnioskodawca zaproponował termin późniejszy” zostało już
wprowadzone w statucie (IV. „Posiedzenia rady” § 7. 2.). Nie wszystkie
inwestycje wymagają opinii w ciągu 14 dni, a jego przedłużenie jest
zasadne ze względu na praktykę działania rad. Wiele z nich ustala
terminy swych posiedzeń na początku roku kalendarzowego.
Ewentualną opinię można wydać jedynie na posiedzeniu rady. Jeżeli
wniosek o opinię wpłynie do przewodniczącego , to musi on w

Biuro Rady Miasta
W dniu 14 i 30 września 2016 r. komisja doraźna Rady Miasta
Torunia do opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania
okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT rozpatrzyła
uwagi, jakie wpłynęły w trakcie procesu konsultacji społecznych i
dokonała korekty zapisów projektu uchwały w zakresie kompetencji
rad dotyczących opiniowania planowanych inwestycji lokalnych
oraz granic RO Nr 4 Czerniewice.
Uwagi niedotyczące projektu konsultowanej uchwały zostaną
przekazane komisji doraźnej do ewentualnego dalszego
procedowania.
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porozumieniu z dyrekcją rady okręgu znaleźć salę i ustalić termin
przypadający nie wcześniej niż 7 dni, gdyż należy o spotkaniu
poinformować Radę Miasta Torunia, Prezydenta. Należy do tego
doliczyć również okres pomiędzy wystąpieniem przez Prezydenta o
opinię, a wpływem wniosku do przewodniczącego. Ostatecznie zostaje
wybór spośród 3-5 dni. A należy pamiętać, że przewodniczący powinien
poinformować mieszkańców oraz przede wszystkim członków rady.
Członkowie rady mają ustalone własne plany (praca, wizyta u lekarza,
uroczystość rodzinna itp.) z dużym wyprzedzeniem. Zorganizowanie
rady z wymaganym okresie może być niemożliwe.
W rozdziale IV. „Posiedzenia rady” § 8 2. Który brzmi : O posiedzeniu
rady przewodniczący powiadamia Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta
najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia. Proponuję
zmienić na: O posiedzeniu rady przewodniczący powiadamia członków
rady, Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta najpóźniej na 7 dni przed
ustalonym terminem posiedzenia.
Uzasadnienie:
Jedną z przyczyn nieuczestnictwa niektórych członków rad w
posiedzeniach jest brak informacji o tym, że takie spotkanie się
odbędzie.
Propozycje innych zmian:
- Obowiązek składania przez członków rady do 31 marca zaświadczenia
o zamieszkiwaniu na terenie okręgu. W przypadku braku dopełnienia
takiego obowiązku, członek rady powinien tracić mandat. Podobne
rozwiązanie jak nie złożenie oświadczenia majątkowego przez radnego
RMT.
- Likwidacja zebrań na rzecz głosowania w lokalu wyborczym. Lokal
wyborczy powinien być otwarty przez co najmniej kilka godzin, aby
zwiększyć frekwencję wyborczą.
- Prawo do głosowania i kandydowania powinny mieć jedynie osoby
znajdujące się w spisie wyborczym.
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- Bezpośredni wybór przewodniczącego rady. Przewodniczący rady
powinien posiadać uprawnienia rady w przypadku braku wymaganego
kworum na spotkaniu rady.
- Możliwość decydowania o wydatkach inwestycyjnych i remontowych
na terenach należących do gminy Toruń nie wymagających ogłoszenia
konkursów lub przetargów, o ile Rada Miasta Torunia zapisze takie
fundusze w budżecie miasta.
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Opinia Rady Okręgu Podgórz, która wpłynęła do urzędu pocztą:

Odpowiedź Biura Rady Miasta:

Uwagi Rady Okręgu Podgórz zostały uwzględnione w projekcie uchwały Komisji doraźnej
Rady Miasta Torunia do opracowania zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów
będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
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Podsumowanie

Konsultacje społeczne „Zmiany w radach okręgów” umożliwiły
mieszkańcom przedstawienie własnych opinii w zakresie
proponowanych zmian w uchwale w sprawie powołania okręgów
będących jednostkami pomocniczymi GMT.
Komisja doraźna Rady Miasta Torunia do opracowania zmiany
uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami
pomocniczymi GMT spotkała się dwukrotnie w dniu 14 września i
30 września 2016 r. Komisja rozpatrzyła uwagi, jakie wpłynęły w
trakcie procesu konsultacji społecznych i postanowiła
zmodyfikować dotychczasowe brzmienie projektu uchwały,
wprowadzając dwie zmiany: pierwsza dotyczy kompetencji rad, a
druga korekty przebiegu granicy okręgu nr 4 Czerniewice.
Ostateczna propozycja zmiany uchwały w sprawie powołania
okręgów będących jednostkami pomocniczymi GMT jest zawarta w
projekcie uchwały przyjętej przez Komisję doraźną w dniu 30
września 2016 r. wg druku nr 454.
Uwagi niedotyczące projektu konsultowanej uchwały zostaną
przekazane komisji doraźnej do ewentualnego dalszego
procedowania.

Załączniki

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych

Opracowanie:
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
E: wksii@um.torun.pl
T: 56 611 87 47
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Załącznik nr 1
Informacje w mediach lokalnych
Strona internetowa www.torun.pl, 30 sierpnia 2016 r.
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Cały tekst:
Powołana przez Radę Miasta Torunia doraźna komisja przygotowała propozycję zmiany uchwały
regulującej zasady funkcjonowania toruńskich rad okręgów. We wtorek, 6 września 2016 r. zapraszamy
na otwarte spotkanie konsultacyjne do Centrum Sztuki Współczesnej. Początek godz. 17:00.
Powołana przez Radę Miasta Torunia doraźna komisja przygotowała propozycję zmiany uchwały
regulującej zasady funkcjonowania toruńskich rad okręgów. Wypracowany przez komisję dokument
jest teraz przedmiotem konsultacji społecznych - wszyscy zainteresowani mogą wypowiedzieć się na
temat proponowanych zmian.
Jesienią 2016 roku kończy się czwarta kadencja Rad Okręgów - jednostek pomocniczych gminy,
powołanych na mocy uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. (w sprawie
powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im
statutów).
Jednostki pomocnicze funkcjonują w Toruniu już od szesnastu lat. Przed czterema latyt Rada Miasta,
obserwując zmieniające się realia oraz oczekiwania mieszkańców miasta chcących aktywnie działać na
rzecz swoich społeczności lokalnych, zmieniła formułę powoływania składów osobowych rad okręgów.
Czteroletnie doświadczenie rad funkcjonujących w nowej formule pozwoliło zaobserwować zalety
obowiązujących reguł, ale także kwestie wymagające udoskonalenia. Członkowie rad okręgów
wskazywali regulacje, które ich zadaniem powinny zostać skorygowane. Rada Miasta Torunia powołała
więc doraźną komisję, która przygotowała propozycje zmian we wskazanej wyżej uchwale. Komisja
opracowała propozycje nowych uregulowań, które dotyczą:
1. Granic okręgów:
 zmiana granicy pomiędzy Podgórzem i Stawkami (wnioski obydwu rad)
 zmiana granicy pomiędzy Staromiejskim a Bydgoskim i Chełmińskim (wniosek Rady Okręgu
Staromiejskie)
 zmiana granicy pomiędzy Skarpą a Jakubskim Mokrym (wniosek Stowarzyszenia Fort Kultury)
 korekty porządkowe przygotowane przez Biuro Rady Miasta w oparciu o wizję w terenie
2. Kompetencji rad:
 proponuje się umożliwienie opiniowania dokumentacji technicznej inwestycji o charakterze
lokalnym znajdujących się na obszarze działania rady, na wniosek Prezydenta Miasta, w
terminie 14 dni od daty wystąpienia o opinię.
3. Siedzib rad:
 proponuje się, aby siedziby rad w miarę możliwości były dostosowywane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4. Zasad wyborów:
 proponuje się umożliwienie mieszkańcom okręgu udzielanie poparcia nieograniczonej liczbie
kandydatów (dotychczas mieszkaniec mógł udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi).
Zestaw dokumentów zawierających pełną treść proponowanych zmian znajdziesz niżej, w sekcji "Do
pobrania".
Przyjdź na spotkanie
Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 września 2016 r. (wtorek), o
godz. 17:00 w Centrum Sztuki Współczesnej, Labsen, ul. Wały gen. Sikorskiego 13.

Napisz do nas
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Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię w zakresie proponowanych zmian
uchwały na adres konsultacje@um.torun.pl. Czekamy do 12 września 2016 r.
Do pobrania:
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Rad Okręgów z opisem nowych granic
 Tekst aktualnie obowiązującej uchwały z wykreślonymi zapisami, które mają zostać uchylone
i wytłuszczonymi propozycjami nowych zapisów oraz opisem granic – dotychczasowym i
proponowanym (z wyłuszczeniem istotnych zmian)
Mapki z granicami poszczególnych okręgów:
 granice bez zmian (Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Rubinkowo, Wrzosy)
 granice ze zmianami (Podgórz, Stawki, Skarpa, Jakubskie-Mokre, Chełmińskie, Staromiejskie,
Bydgoskie)
Data publikacji: 2016-08-30
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Portal www.orbitorun.pl, 30 sierpnia 2016 r.
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Portal dziendobrytorun.pl, 31 sierpnia 2016 r.

/-/
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