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Przebieg
konsultacji

   

Koszty

elektroniczną
- 23 marca 2021 r. – spotkanie on-line dla mieszkańców
- 30 marca 2021 r.  - zakończenie konsultacji społecznych

Spotkanie on-line
23  marca  2021  r.  o  godz.  17.00  odbyło  się  spotkanie  on-line
z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Główne założenia
konsultowanego projektu uchwały przedstawił przewodniczący Rady
Miasta Torunia p.  Marcin  Czyżniewski.  Z uwagi  na obecną sytuację
epidemiczną  oraz  wprowadzone  ograniczenia  dotyczące  możliwości
organizowania  zgromadzeń  przeprowadzenie  wyborów  członków
jednostek  pomocniczych  zgodnie  z  obowiązującymi  regulacjami  nie
jest możliwe – zebranie 150 osób w jednym miejscu byłoby niezgodne
z  obostrzeniami  sanitarnymi.  Stąd  propozycja odstąpienia  od
obowiązku  zwoływania  zebrania  wyborczego,  podczas  którego
odbywa  się  głosowanie  i  przeprowadzenia  głosowania  poprzez
wrzucenie karty do urny, w obecności komisji wyborczej. Głosowanie
odbywałoby się podczas kilkugodzinnych dyżurów, w szkołach, gdzie
rady  okręgów  mają  swoje  siedziby.  Proponowany  projekt  uchwały
likwiduje  wymóg  przeprowadzenia  zebrania  wyborczego,  natomiast
zachowuje  limit  100  osób,  które  muszą  oddać  głosy   (limit
obowiązujący dla drugiego terminu), a więc  w trakcie kilku godzin
dyżuru zagłosować musi 100 osób i 100 osób musi oddać ważny głos.
Uchwała nie precyzuje szczegółów technicznych organizacji wyborów.

Osoby  obecne  na  spotkaniu  zwracały  uwagę  na  konieczność
przeprowadzenia  szerokiej  akcji  informacyjnej  dotyczącej  wyborów.
Zastanawiano  się  nad  godzinami  dyżurów  komisji  wyborczej:
proponowano godziny popołudniowe, dyżury w ciągu dnia - od 12.00
do 19.00 (tak aby osoby chodzące do pracy na popołudniową zmianę
mogły uczestniczyć w wyborach), dyżury w weekendy. Przedmiotem
dyskusji  była  również  kwes a  prezentacji  kandydatów  –  wybory
w reżimie sanitarnym uniemożliwią zaprezentowanie się kandydatów
w kontakcie bezpośrednim, stąd pojawiła się propozycja wyświetlania
sylwetek  kandydatów  on-line.  Zwrócono  uwagę  na  zagrożenie
wynikające  z  głosowania  w  formie  elektronicznej  –  osoby  starsze,
nieposiadające dostępu do Internetu,  nie będą mogły wziąć udziału
w głosowaniu,  jak  również  przygotować  swojej  prezentacji
w przypadku startowania w wyborach na członka rady okręgu.  

Zastanawiano  się  także  nad  zagadnieniem  ewentualnego  skrócenia
kadencji  rady  w  przypadku  wyborów,  które  miałyby  się  odbyć  po
wakacjach, a także wydłużenia kadencji obecnej. 

Konsultacje internetowe
Do 30 marca  2021 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną.
Z tej możliwości skorzystało 10 osób. 

Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo.
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Uwagi

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji)

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 23 marca 2021 r. 

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź 

1. Zabrakło w projekcie uchwały zagadnień dotyczących polityki informacyjnej związanej z tym 
tematem, tak aby mieszkańcy wiedzieli, np. gdzie mogą oddać głos. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Konsultowany  projekt  uchwały  nie  precyzuje
kwes i  związanych  z  kampanią  informacyjną.
Oczywistym  jest,  że  przy  okazji  wyborów  taka
szeroka  kampania  informacyjna,  nie  tylko
prezentująca  sylwetki  kandydatów,  ale  i
przypominająca  również,  czym są rady  okręgów,
będzie przeprowadzona.  

2. Proponuję, aby  nagrania filmików z prezentacją kandydatów były dostępne na stronach rad 
okręgów lub na innych pla ormach. Kandydaci mogliby także zaprezentować się podczas spotkań 
on-line. Rezygnując z tradycyjnego spotkania tracimy możliwość poznania kandydatów.

Biuro Rady Miasta 
Kwes a  formy  wsparcia  prezentacji  kandydatów
zostanie z pewnością rozważona.

3. Jest szansa, że na Skarpie  w kolejnej kadencji powstanie rada okręgu.  Grupa osób działa już w tej 
sprawie. Zainteresowane osoby nawiązują kontakty, zdobywają informacje o problemach na 
Skarpie. Czy jest szansa zaangażować prasę lokalną w działania informacyjne promujące wybory do 
rad okręgów? Na  Skarpie jest wydawana przez spółdzielnię gazetka „Na Skarpie”. Czy można 
również zaangażować w promocję tego typu wydawnictwa?

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Będziemy  występować  do  wszystkich  lokalnych
mediów z prośbą o rozpropagowanie informacji o
organizowanych wyborach do rad okręgów. 

4. Czy planowane jest wydanie ulotki dotyczącej wyborów, a następnie przesłanie takiej ulotki pocztą? Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Kampania  informacyjna  dotycząca  wyborów
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zostanie  przeprowadzona  wszelkimi  dostępnymi
kanałami i w miarę możliwości finansowych.

5. Czy przewiduje się rolę dla stowarzyszeń, które chciałyby podczas wyborów współpracować z Radą 
Miasta Torunia? 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Tak,  przewiduje  się.  Stowarzyszenie  Obywatelski
Toruń  już  prowadzi  takie  działania  na  portalu
Facebook.  Kampania,  która  ma  zachęcić
mieszkańców do głosowania powinna odbyć się z
udziałem  organizacji  pozarządowych
wspierających  to  działanie  miasta.  Chcielibyśmy
wykorzystać  pomysły  i  inicjatywy  rad  okręgów,
stowarzyszeń,  aby  dotrzeć  do  mieszkańców  w
całym mieście. 

6. Idźmy prostą drogą. Nasze stowarzyszenie już podejmuje działania w celu aktywizacji społeczności 
lokalnej w kwes i wyborów do rad okręgów. Niech miasto podejmie decyzje w sprawie wyborów, 
takie, jakie należy podjąć. 

Biuro Rady Miasta 
Dziękujemy za opinię.

 7. Ile  podpisów, zgodnie z proponowaną uchwałą, będzie musiał zdobyć kandydat na liście poparcia, 
aby mógł kandydować?

Maciej Krystek, radca prawny Biura Rady Miasta 
Zostaną zachowane wymogi zawarte w ordynacji
wyborczej,  czyli  będzie  wymagane  15 podpisów.
Zebranie  takiej  liczby  podpisów  nie  powinno
stanowić trudności. 

8. Co z osobami starszymi,  nieposiadającymi Internetu, które będą chciały wziąć udział w wyborach? Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Te  osoby  nie  będą  wyłączone  z  możliwości
głosowania, ale rezygnacja z zebrań wyborczych i
przeniesienie  prezentacji  kandydatów  do
Internetu  rzeczywiście  spowoduje  ograniczenie
możliwości  zapoznania  się  przez  te  osoby  z
kandydatami. 

9. Zdaniem Rady Okręgu Czerniewice  proponowana uchwała ogranicza możliwości udziału wielu 
mieszkańców w wyborach.  Sytuacja pandemiczna będzie jeszcze trwać. Nie mamy prawa  narażać 
życia mieszkańców, którzy mieliby głosować w takiej formie, jaka jest zaproponowana. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Bierzemy ten fakt pod uwagę, każde rozwiązanie
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niesie  zagrożenie.  Należy  rozważyć,  czy  dyżur
komisji  nie  powinien  być  zorganizowany  na
początku września, ale tu pojawia się pytanie, czy
przedłużać  ponownie  kadencję  rad  okręgu.
Wrzesień  to  ostateczny  termin  przeprowadzenia
wyborów do rad okręgów. 

10. Nadrzędną sprawą, bez względu na to, czy ktoś będzie się czuł wykluczony czy nie, jest kwes a 
narażenia czyjegoś życia w trakcie organizacji wyborów do rad okręgów. 

Biuro Rady Miasta 
Dziękujemy za opinię.

11. Kto mógłby wziąć udział w  głosowaniu? Projekt uchwały mówi, że należy pokazać dowód osobisty i 
dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w danym okręgu. Czy to oznacza, że został usunięty 
element mówiący o tym,  że osoba mieszkająca na Chełmińskiem może poświadczyć, że osoba która
wynajmuje mieszkanie w tym okręgu,  zamieszkuje na Chełmińskim Przedmieściu?

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Nie, nic nie zmieniło się w tym przypadku. 

12. Brakuje mi informacji, jak długo będzie trwał dyżur komisji wyborczych. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Proponujemy, aby dyżury trwały przez 5 – 6 godzin
popołudniu,  w dni  powszednie,  np.  od 17.00 do
21.00.  Ta  propozycja  nie  została  zawarta  w
projekcie  uchwały,  aby  można  było  rozpocząć
dyskusję na ten temat w trakcie konsultacji.

13. 4-5 godzin po południu byłoby właściwym rozwiązaniem, jednakże  aktualna sytuacja epidemiczna 
powoduje, że wybory będą zagrożeniem zarówno dla osoby, która przyjdzie zagłosować, jak i dla 
osób zasiadających w komisji. Skala jest w tym momencie przerażająca. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Skala  zagrożenia  jest  ogromna,  Należy  zwracać
uwagę na te zagrożenia, przygotowując ostateczny
projekt uchwały. 

14. Proponuję, aby połączyć, ustalając godziny dyżurowania komisji wyborczej, funkcjonowanie różnych
grup. Mieszkańcy pracują na różne zmiany, niektórzy na popołudniowe, dyżur powinien trwać w 
godzinach np. od 13.00 do 19.00, aby osoby rozpoczynające pracę popołudniu mogły zagłosować. 

Biuro Rady Miasta 
Propozycja  zostanie  rozważona.  Głosowanie  we
wczesnych  godzinach  popołudniowych  będzie
uzależniona  od  aktualnej  sytuacji  sanitarnej.
Znakomita  większość  lokali  wyborczych  znajduje
się  w  szkołach  –  siedzibach  rad  okręgów.  Jeśli
szkoły powrócą do stacjonarnego trybu pracy, nie
będzie to możliwe.
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15. Propozycja głosowania w dni wolne, w niedzielę. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Głosowanie  niedzielne  oznaczałoby,  że  wybory
trwałyby  13  tygodni.  To  nie  byłoby  dobre
rozwiązanie. 

16. Proponuję, aby wybory odbyły się w dniu wolnym od pracy, powinny trwać dłużej niż kilka godzin, 
aby rozrzedzić ruch w punktach głosowania. Należy również zastanowić się nad formą hybrydową i 
dopuścić możliwość głosowania elektronicznego. Należy także zastanowić się nad możliwością 
głosowania elektronicznego w lokalu urzędowym.

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Wybory,  w  których  obradowałaby  komisja
wyborcza  w  budynku  urzędu  miasta,  byłyby  na
pewno  łatwiejsze  do  zorganizowania  i  mogłyby
trwać  kilka  dni.  Ale  być  może  łatwiej  będzie
mieszkańcom  dotrzeć  do  pobliskiej  szkoły,  w
pobliżu której chodzą na co dzień. 
Wybory  elektroniczne  nie  są  możliwe  do
zorganizowania  w  tym momencie.  Pla orma  do
głosowania nad budżetem obywatelskim, z uwagi
na  różne  sposoby  weryfikacji  mieszkańców,  nie
jest do zastosowania w wyborach do rad okręgów.
Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji
Społecznej i Informacji 
W  przypadku  głosowania  elektronicznego,
wystąpiłby  problem  z  weryfikacją  tożsamości
osoby,  która  bierze  udział  w  wyborach.  Ten
problem  nadal  nie  jest  rozwiązany.  O  ile  w
przypadku  budżetu  obywatelskiego  mamy  do
czynienia  z  konsultacją  społeczną  i  procedurą
wysokiego  zaufania  społecznego  opartą  na
oświadczeniach,  tak  przy  wyborach  ciał
reprezentujących  lokalne  społeczności,
weryfikacja  tożsamości  musi  być  zapewniona  i
niepodważalna.  Mamy  bowiem  obowiązek  tak
zorganizować wybory, aby były one uczciwe, i żeby
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ich wyniki nie budziły wątpliwości. 
17. Miasto, gdzie już odbyły się wybory do rad okręgów w formie elektronicznej to Opole, system 

kosztował ok. 35 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o głosowanie w dni wolne od pracy, to można by dodać
soboty i to skróciłoby nam głosowanie do 6 tygodni. 

Biuro Rady Miasta 
Gmina  Miasta  Toruń  nie  dysponuje  systemem
informatycznym,  który  mógłby  być wykorzystany
do  głosowania  w  wyborach  reprezentantów
mieszkańców  do  ciał  kolegialnych.  Z  informacji
zasięgniętych  w  referacie  ds.  dzielnic  
Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu wynika,
że  zorganizowanie  tego  systemu  było  bardzo
kosztowne,  wymagało  zaangażowania  wielu
pracowników różnych działów Urzędu, a spotkało
się z nikłym zainteresowaniem mieszkańców.

18. W przypadku budżetu obywatelskiego system głosowania działa tak dobrze, że nie widzę żadnego 
problemu, aby po małej modyfikacji systemu przeprowadzić wybory do rad okręgów. Takie działanie
można zrealizować niewielkim nakładem energii. Popieram wybory elektroniczne na wzór budżetu 
obywatelskiego. Wybory powinny trwać tydzień. Aby nikogo  nie wykluczyć, dodatkowo wybory 
powinny odbywać się w punktach głosowania, np. w Urzędzie Miasta.

Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji
Społecznej i Informacji 
Dopóki  nie  będziemy  wszyscy  dysponować
narzędziem  takim  jak  np.  dowód  osobisty  z
warstwą  elektroniczną  lub  innej  niepodważalnej
formy  weryfikacji  zdalnej,  to  trudno  będzie
uwierzyć i przekonać wyborców, że wybory odbyły
się w sposób uczciwy.

19. Proponuję już teraz  wykorzystać pla ormę e-PUAP do przeprowadzenia głosowania. Osoby, które 
mają już profil zaufany, mogłyby już teraz wziąć udział w głosowaniu.

Biuro Rady Miasta 
Nie  dysponujemy  narzędziami  umożliwiającymi
głosowanie,  weryfikację  tożsamości  oraz
potwierdzenie miejsca zamieszkania.

20. Martwi mnie usunięcie art. 3 z ordynacji dotyczącego tego, że rada gminy ogłasza wybory przed 
upływem kadencji – w tym momencie po usunięciu tego zapisu nie mamy terminu wyborów. 
Wybory mogą być za miesiąc, za dwa, a nawet później. Jeśli przesuniemy sobie terminy na jesień, co
z terminem kadencji rady okręgu. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia
Kadencja  rad  okręgów  kończy  się  21  kwietnia,
sesja  rady  zaplanowana  jest  na  15  kwietnia.
Dopiero  po  przyjęciu  konsultowanej  uchwały
będziemy  mogli  podjąć  uchwałę  dotyczącą
szczegółowych wytycznych w sprawie wyborów do
rad  okręgów.  Wybory  powinny  odbyć  się

10



najszybciej jak to możliwe, choć nie odbędą się do
końca  kadencji  obecnych  rad  okręgów.   Jeśli
wybory  odbyłyby  się  jesienią,  kadencja  rad
skróciłaby się o 4 miesiące. Nie chcemy zmieniać
zasady,  że  kadencja  rady  okręgu  kończy  się  w
połowie kadencji Rady Miasta Torunia. 
Maciej  Krystek,  radca  prawny  Rady  Miasta
Torunia 
Przepis  nie  znika,  tylko  nie  obowiązuje  w czasie
pandemii.  Niepowołanie rady okręgu w kwietniu,
maju,  a  dopiero  we  wrześniu  nie  spowoduje
konieczności  wydłużenia  kadencji  następnej  rady
okręgu. 

21. Czy jest planowane wydłużenie kadencji obecnych rad okręgów? Jeśli wybory miałyby odbyć się w 
maju, to przyszłe kadencje rad powinny być wydłużone. Jeśli zaistnieje taka konieczność, popieram 
wydłużenie obecnej kadencji. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia 
Do Rady Miasta docierają sprzeczne opinie w tej
sprawie,  również  takie,  że  nie  należy  wydłużać
kadencji. 
Maciej  Krystek,  radca  prawny  Rady  Miasta
Torunia
Wydłużenie  kadencji  rady  wiązałoby  się
z przyjęciem  uchwały  w  tej  sprawie  przez  Radę
Miasta  Torunia  najpóźniej  na  sesji  15  kwietnia
2021  r.  Dla  takiej  uchwały  obligatoryjne  jest
przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  w  tym
zakresie i zachowanie 14 – dniowego vaca o legis.
A więc przepis zacząłby obowiązywać po upływie
kadencji. 

22. Nic się nie stanie, jeśli kadencja przyszłej rady będzie skrócona, jeśli wybory odbędą się we 
wrześniu. Z uwagi na wyższą konieczność kadencja rady będzie krótsza. 

Biuro Rady Miasta 
Dziękujemy za opinię.

23. Zwracam się z prośbą o zwołanie sesji rady w trybie pilnym, po uzyskaniu raportu, aby jak 
najszybciej wybory mogły ruszyć. 

Biuro Rady Miasta 
Możliwość  przeprowadzenia  wyborów  jest
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uzależniona  od  sytuacji  epidemicznej.  Aktualnie,
przy  zaostrzonych  rygorach  sanitarnych  nie  ma
możliwości  zorganizowania  ich  w żadnej  formie.
Ponadto  dopiero  po  przyjęciu  konsultowanej
uchwały będzie można podjąć uchwałę dotyczącą
szczegółowych wytycznych w sprawie wyborów do
rad okręgów.

24. Czego byśmy nie robili, zawsze ktoś będzie wykluczony. Osoby na kwarantannie będą wykluczone, 
osoby w szpitalach, osoby z formą niepełnosprawności, jeśli nie będą miały wsparcia osoby trzeciej. 
Wydłużenie kadencji obniży aktywność społeczną, niektórzy radni mają już dość, byli umówieni na 
konkretną kadencję i konkretny czas.

Biuro Rady Miasta 
Dziękujemy za opinię.

25. Gdy ludzie idą na wybory, to już generalnie wiedzą na kogo chcą głosować. Który z kandydatów 
przedstawia program? Mieszkańcy nie są do końca świadomi, po co głosują. W przypadku wyborów 
do Rady Działalności Pożytku Publicznego na stronie orbitorun.pl są widoczne kandydatury osób 
chcących zasiadać w tym gremium. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia 
Niektórzy  mieszkańcy  jednak  przychodzą  na
zebranie i dopiero na zebraniu podejmują decyzje,
na kogo chcieliby zagłosować. 

26. Rada Miasta przedłużyła do 60 dni odpowiedź na mój wniosek o utworzenie okręgu Bielany. Termin 
rozpatrzenia zbiegnie się z terminem wyborów do rad okręgów. Kiedy wniosek będzie rozpatrzony? 
Najpierw trzeba uporządkować sprawę Bielan i sprawę okręgu JAR. 

Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia 
Wniosek,  z  uwagi  na  swą  obszerność,  wymaga
dłuższej  analizy,  stąd  decyzja  o  przedłużeniu
terminu  jego  rozpatrzenia.  Jeżeli  decyzja  w
sprawie okręgu by zapadła po przeprowadzonych
wyborach  do  rad  okręgów,  to  nie  ma  żadnego
problemu, aby osobno przeprowadzić wybory do
tej nowo powołanej rady okręgu. 

27. Może warto zmniejszyć składy rady okręgu –do 3, 4 osób i zwiększyć ilość okręgów, do 24 ? Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta
Torunia 
To dyskusja na przyszłość. 

28. Prosiłbym o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku  w sprawie okręgu Bielany. Biuro Rady Miasta 
Wniosek  zostanie  przedstawiony  na  posiedzeniu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMT.

29. Czy konsultowany projekt uchwały był przesłany do SANEPID-u? Czy propozycja nowej ordynacji Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta

12



byłaby zgodna ze stanowiskiem SANEPID-u? Torunia 
Projektu uchwały nie przesłano do zaopiniowana
do SANEPID-u, gdyż nie znamy terminu wyborów. 

Propozycje zgłoszone w trakcie czatu podczas spotkania w dniu 23 marca 2021 r. 
Działania informacyjne 
1. Wykorzystać tablice informacyjne urzędu dla osób wykluczonych cyfrowo. Biuro Rady Miasta 

Kwes a formy wsparcia prezentacji kandydatów 
zostanie z pewnością rozważona.

2. Wykorzystać podczas wyborów telewizor/rzutnik i wyświetlać w pętli nagrania kandydatów,

3. Zamieszczenie na słupach ogłoszeniowych  informacji o kandydatach, 
4. Zamieszczenie obwieszczenia oraz 2-3 zdań o sylwetkach kandydatów, bez  tabloidyzacji i 

pstrokatych kampanii,

Zbieranie podpisów poparcia pod kandydaturą
5. Obniżenie wymogów dotyczących zbierania głosów poparcia w trakcie pandemii. Biuro Rady Miasta 

Nie proponuje się zmiany liczby osób popierających 
kandydata, nie można bowiem rezygnować z 
reprezentatywności przedstawicieli społeczności 
lokalnej. Zebranie 15 podpisów w najbliższym 
otoczeniu nie powinno stanowić trudności.

6. Propozycja przygotowania kolejnego projektu uchwały i zorganizowania  spotkania  na temat 
zmniejszenia liczby podpisów - z 15stu - do jednego podpisu- swojego. 

Wybory do rad okręgów - dyżury komisji wyborczej
7. Zaangażować chętnych społeczników do udziału w dyżurach, Biuro Rady Miasta 

Zgodnie z obowiązującą ordynacją wybory 
przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez 
Radę Miasta.

8. Przeprowadzić wybory  w niedzielę od 12-00 do 16-00 ( by objąć zmiany w pracy). Biuro Rady Miasta 
Pracownicy komisji to m.in. urzędnicy. Ponadto 
głosowanie niedzielne oznaczałoby, że wybory 
trwałyby 13 tygodni.

9. Przeprowadzić wybory w godzinach 13:00-19:00, Biuro Rady Miasta 
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Głosowanie we wczesnych godzinach 
popołudniowych będzie uzależniona od aktualnej 
sytuacji sanitarnej. Znakomita większość lokali 
wyborczych znajduje się w szkołach – siedzibach rad 
okręgów. Jeśli szkoły powrócą do stacjonarnego trybu
pracy, nie będzie to możliwe.

10. Przeprowadzić wybory „zbiorcze” dla  kilku okręgów w jeden dzień, Biuro Rady Miasta 
Nie jest to możliwe, gdyż zgodnie z obowiązującą 
ordynacją wyborczą wybory przeprowadza Komisja 
Wyborcza powołana przez Radę Miasta, która może 
być obecna jednocześnie na jednym zebraniu. 
Organizacja wyborów zbiorczych lub hybrydowych 
wymagałaby ustalenia jednego lokalu wyborczego dla
kilku okręgów i ich mieszkańcy w celu oddania 
swojego głosu musieliby udać się do miejsca 
odległego od swojej jednostki, co z pewnością 
zniechęciłoby wiele osób do udziału w wyborach. 
Mogłoby to również wprowadzić zamieszanie i 
dezinformację dla wyborców.

11. Przeprowadzić wybory w formie hybrydowej, w okręgu oraz w urzędzie,

Wybory do rad okręgów - głosowanie
12. Zorganizować wybory w lokalu na terenie danego okręgu, Biuro Rady Miasta 

Właśnie w taki sposób są organizowane wybory od 
początku obowiązywania aktualnej ordynacji 
wyborczej.

13. Zorganizować wybory dodatkowo w  punktach informacyjnych UMT w galeriach handlowych, Biuro Rady Miasta 
Organizacja wyborów w punktach informacyjnych w 
galeriach wymagałaby ustalenia jednego lokalu 
wyborczego dla kilku okręgów i ich mieszkańcy w celu
oddania swojego głosu musieliby udać się do miejsca 
odległego od swojej jednostki, co z pewnością 
zniechęciłoby wiele osób do udziału w wyborach. 
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Mogłoby to również wprowadzić zamieszanie i 
dezinformację dla wyborców.

14. Propozycja składania podczas wyborów oświadczenia przez mieszkańca, że jest mieszkańcem 
danego okręgu, bez zaświadczenia sąsiada lub rachunku, 

Biuro Rady Miasta 
Ta kwes a nie jest przedmiotem konsultacji. 
Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest stałe 
zamieszkiwanie na terenie okręgu, w związku z tym 
musi ono być wykazane. 

15. Przeprowadzić wybory w formie elektronicznej, Biuro Rady Miasta 
Gmina Miasta Toruń nie dysponuje systemem 
informatycznym, który mógłby być wykorzystany do 
głosowania w wyborach reprezentantów 
mieszkańców do ciał kolegialnych. 

Uwagi zgłoszone droga elektroniczną:

Lp. Propozycja/uwaga Odpowiedź Biura Rady Miasta

1. Skoro mamy pandemię i wszelkiego rodzaju zgromadzenia są niewskazane czy nawet zabronione 
poprzez rozporządzenia, to może warto unowocześnić formułę wyboru kandydatów do Rad Okręgów i 
to nie tylko na czas pandemii, ale na stałe?
Wybory te nie są poparte kampanią i wielu mieszkańców, szczególnie nowych, nie ma pojęcia na kogo 
głosuje, kim dana osoba jest i co zamierza zrobić. Ok, spotkania, jakie miały miejsce wcześniej i 
prezentacja kandydatów pozostawiały wiele do życzenia, bo ci zamiast się skupiać na tym co chcieli by 
dla okręgu zrobić (tak wiem, że mają ograniczone możliwości, ale lobbować mogą), to opowiadali, że 
mają psa lub kota, dziękowali proboszczowi pobliskiej parafii czy ograniczali się do stwierdzenia 
(błędnego) "znacie mnie".
Nie znam ordynacji wyborczej i nie wiem na ile będzie to możliwe, ale proponowałbym ów wybory 

Biuro Rady Miasta
Wybory  elektroniczne  nie  są  możliwe  do
zorganizowania  w  tym  momencie.  Pla orma
do głosowania nad budżetem obywatelskim, z
uwagi  na  różne  sposoby  weryfikacji
mieszkańców,  nie  jest  do  zastosowania  w
wyborach  do  rad  okręgów.  W  przypadku
budżetu obywatelskiego mamy do czynienia z
konsultacją  społeczną  i  procedurą  wysokiego
zaufania  opartą  na  oświadczeniach,  tak  przy
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przeprowadzić tak samo jak głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego, a więc poprzez 
zabezpieczony formularz internetowy. Podanie nr PESEL skutecznie ograniczało by możliwość oddania 
przez jedną osobę większej liczby głosów, a i pozwoliłoby na weryfikację wieku i meldunku wyborcy. 
Formularz mógłby zawierać zdjęcia kandydata, krótką notkę o nim i jego celach do realizacji w ramach 
Rady. W ten sposób wyborca mógłby zapoznać się z kandydatem. Dodatkowo sądzę, że wpłynęłoby to 
pozytywnie na frekwencję, gdyż głosować można by np. przez cały dzień, a swój głos mogłyby też 
oddać osoby, które choćby z racji pracy nie mogłyby brać udziału w głosowaniu w formule stosowanej 
do tej pory.

wyborach  ciał  reprezentujących  lokalne
społeczności,  weryfikacja  tożsamości  musi
odbywać  się  na  poziomie  pewności.  Miasto
Toruń nie dysponuje systemem, który mógłby
być wykorzystany do głosowania  w wyborach
reprezentantów  mieszkańców  do  ciał
kolegialnych.

2. (…)
1. w jaki sposób jest przewidziana forma kandydujących na listach  wyborczych osób do Rad Okrętów
numeracja?/kto może kandydować kto zgłasza, kto  opiniuje ,kto zatwierdza  kto ,układa listy, czy jest 
to tak samo przewidziane tak jak w wyborach powszechnych do Sejmu, Senatu, Europarlamentu, 
Wyborach Samorządowych?/
2.czy też  kandydaci będą zgłaszani z klucza par i politycznych ?
3.kto zgłasza osoby chętne do pracy w komisjach wyborczych -forma przewidzianej płatności dla tych 
osób ,jaki jest przewidziany czas pracy w komisjach i gdzie będą funkcjonować, czy będzie wydane
wcześniej odpowiednie  obwieszczenie  o miejscach do głosowania?
4.czy w Urzędzie Miasta jest przewidziana komisja ,która będzie przyjmowała policzone głosy przez 
powalane komisję wyborcze ?i kiedy będą ogłoszone końcowe   wyniki?
5.kto będzie przewodniczył całokształtowi wyborów ?
6.czy po wyborach nadal Rady Okręgów staną się jednostkami  pomocniczymi  szczebla samorządu 
miejskiego -  Rady Miasta i będą ściśle z  nią współpracować? /osobiście mam w tym wątpliwości/
7..czy będą jak do tej pory uczestniczyć  w życiu społecznym wśród społeczności miejskiej ?
8.w jaki sposób będą rozliczane przyznane im środki finansowe ,czy jest określone na co mają być
przeznaczone?  brak jest mnie tutaj podczas  pracującej powołanej  komisji wydanych poleceń?
9.czy nadal wybrani po „nowemu” członkowie Rad Okręgów  pracować beką społecznie - to co 
obserwowałem i nadal obserwuję przypuszczam ,ze będzie inaczej?
10.nadal wino być tak ,że Rady Okręgów mają moc wnioskodawczą  ,oraz opiniodawczą i zakres ich nie 
powinien wykraczać poza teren objęty ich funkcjonowaniem i promieniować na bardziej ogólniejsze 
działania władz miejskich
11.powinno być stałe inicjonowanie  w ramach kompetencji petycji obywatelskich ,oraz ich inicjatyw.
12.działlnośc Rad Okręgów wina jako cel obrać sobie wsłuchiwanie się w  potrzeby społeczności ich 

Biuro Rady Miasta
Rada  Miasta  Torunia  w dniu  18  lutego  2021
roku przyjęła  uchwały  wprowadzające  zmiany
w  funkcjonowaniu  i  wyborze  rad  okręgów
polegające na:
1) stworzeniu możliwości przeprowadzenia 

ponownych wyborów w okręgach, w 
których nie zostały wybrane rady na 
wniosek 300 mieszkańców zamieszkujących
w granicach okręgu;

2) możliwości  odwołania  nieaktywnych
członków komisji;

3) udostępnieniu  radom  okręgów  w  roku
budżetowym  do  dyspozycji  na  swoją
działalność, w tym na działania integrujące
lokalną społeczność kwoty 2000 zł;

4) dodaniu do kompetencji  rad okręgów zakresu
współdziałania  podczas  organizacji
konsultacji  lokalnych   z  Wydziałem
Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu
Miasta Torunia (działania profrekwencyjne,
pomoc organizacyjna);

5) umożliwieniu, w sytuacji braku możliwości
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koordynowanie uwzględnionych działań  właściwie zarządzanych, stać się Organem do którego  
mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby i petycje.
13 Rady Okręgów nie powinny  prowadzić innej działalności mam na myśli w obecnej sytuacji jaka jest 
w kraju moda na tzw.” granty unijne” pisząc różne projekty i przypuszczam ,.ze” młodzi”  do tego
zmierzają wykorzystując przy tym potencjał zgłaszanych  wniosków przez społeczeństwo.?

zwołania  posiedzenia  rady
w dotychczasowym  trybie,  zwołania
posiedzenia  w  trybie  zdalnym  z
wykorzystaniem  środków  komunikacji
elektronicznej,  zapewniając  udział  w  nim
mieszkańcom,  którzy  zadeklarują  chęć
udziału w takim posiedzeniu;

6) zmianie  obowiązku  częstotliwości
posiedzeń rad okręgów na nie rzadziej niż
raz  na  kwartał  (dotychczas  obowiązywał
zapis: nie rzadziej niż raz w roku);

7) zmianie  terminu  podania  do  wiadomości
mieszkańcom  informacji  o  posiedzeniach
rady  z 3  dni  na  co  najmniej  7  dni  przed
posiedzeniem;

8) zapewnieniu osobom z niepełnospraw- 
nością  możliwości udziału w głoso-waniu 
we wszystkich lokalizacjach;

9) wprowadzeniu  zapisów  precyzujących
sposób  weryfikacji  stałego  zamieszkania
mieszkańców  na  terenie  jednostki
pomocniczej;

10) zmianie terminu składania list poparcia dla
kandydatów do rad okręgów, w ten sposób
żeby  mogły  być  podane  do  publicznej
wiadomości na 7 dni przed wyborami;

11) podaniu  do  publicznej  wiadomości
prawidłowo  zgłoszonych  kandydatów
najpóźniej  następnego  dnia  po
zweryfikowaniu  prawidłowości  złożonej
listy podpisów;
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12) przesunięciu  granicy  pomiędzy  okręgami
Chełmińskie  i  Staromiejskie
z dotychczasowego  przebiegu  Trasą
Średnicową  na  przebieg  ulicami:  Przy
Kaszowniku od placu  biskupa  Chrapka do
Odrodzenia,  Odrodzenia  od  Przy
Kaszowniku do Czerwonej Drogi, Czerwona
Droga  od  Odrodzenia  do  ronda
Niepodległości.

Ponadto  Konwent  Seniorów  Rady  Miasta
Torunia  w  związku  z  obowiązującymi
przepisami  na  obszarze  Rzeczypospolitej
Polskiej  wprowadzonymi w wyniku ogłoszenia
stanu  epidemii  i  wprowadzonymi
ograniczeniami  dotyczącymi  możliwości
organizowania  zgromadzeń  powodującymi,  że
przeprowadzenie wyborów członków jednostek
pomocniczych  zgodnie  z  obowiązującymi
regulacjami  nie  jest  możliwe,  zaproponował
zmianę trybu wyborów.  Zgodnie  z propozycją
zostałyby  one  przeprowadzone  przez  komisję
wyborczą w terminie i w godzinach ustalonych
przez  Radę  Miasta  Torunia  z zapewnieniem
właściwych  warunków  sanitarnych,
gwarantujących  zdrowotne  bezpieczeństwo
mieszkańców.  Dodatkowo  proponuje  się,  aby
obserwatorem prac komisji wyborczej podczas
wyborów  był  radny  wyznaczony  przez  Radę
Miasta  Torunia.  Zmieniony  tryb wyborów ma
charakter  okresowy.  Po  upływie  zagrożenia
epidemicznego wybory do rad okręgów byłyby
przeprowadzane  w  trybie  dotychczasowym.
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Wybory  w  okręgach  przeprowadzi  komisja
wyborcza  powołana  przez  Radę  Miasta
Torunia.  Wszystkie  pozostałe  regulacje
dotyczące funkcjonowania okręgów nie zostały
zmienione.

3. Mając na uwadze cały czas występujący stan zagrożenia jest nieodpowiedzialnym dążenie
do  przeprowadzania  Wyborów  do  Rad  Okręgów.  Proponowanie  tzw.  tymczasowego  Regulaminu
Wyborów to wg mnie  głupota,  bo nie  tylko tak wybrane Rady mogłyby być traktowane tylko jako
tymczasowe. Osoby starsze  i inne bardzo zagrożone wirusem, postępując rozważnie nie uczestniczyli
by w takim głosowaniu. Sam proces rejestracji  kandydatów też stwarza ryzyka.  Nie ma potrzeby w
okresie pandemii  na siłę robić wybory  i zmieniać Regulamin. Dziwne, że radni  ten temat w obecnej
sytuacji podejmują, jak wielu z nich torpedowali ostatnie Wybory do Rad Okręgów w Toruniu m. in.
przez nieuczestniczenie w głosowaniach, a nawet zniechęcenie innych. Ponadto nie mają moralnego
prawa zabierać głosu w tej sprawie radni nie mieszkający  w Toruniu i legitymujący się bardzo niska
frekwencją na posiedzeniach Rady Miasta Toruniu i w Komisjach.
W ogóle przy takim podejściu decydentów i mając na uwadze inne podejście do organizowania się
mieszkańców w skupiskach domków jednorodzinnych, a inne w blokowiskach np. duże Spółdzielnie
Mieszkaniowe, gdzie inicjatywy    i  problemy są zgłaszane za pośrednictwem organów spółdzielczych
bądź też  organizacje społeczne mające dobry kontakt ze społecznością lokalną. Dlatego by pobudzić i
podnieść skuteczność i  tym samym znaczenie Rad Okręgów - by nie były martwe zamiast dążyć za
wszelką cenę do odfajkowania głosowania i narażając przez to zdrowie Mieszkańców oraz  wystawiając
się na zarzuty należałoby zastanowić się nad prawdziwą reformą zasad funkcjonowania takich Rad i
ewentualną zmianą Regulaminem Wyborów bez tymczasowości.

Biuro Rady Miasta
Ze  względu  na  zainteresowanie  społeczne
wydaje  się  uzasadnione,  by  nie  odkładać
wyborów  i  przeprowadzić  ten  proces,
z zachowaniem  wszystkich  wymaganych
rygorów sanitarnych.

4. Rada Miasta Torunia, czyli "towarzystwo wzajemnej adoracji" (w bieżącej kadencji), przygotowuje 
uchwałę zmieniającą zasady wyborów do rad okręgów, w związku z pandemią. Nie może być 
osiedlowych zebrań wyborczych - co oczywiste, a więc proponuje się głosowanie do urn, czyli takie jak 
np. w wyborach samorządowych. Konwent Seniorów RMT w swoim projekcie uchwały precyzuje: 
"Wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich min. 100 mieszkańców okręgu mających czynne prawo 
wyborcze i zamieszkujących na terenie okręgu. Weryfikacji warunku zamieszkiwania na terenie okręgu 
dokonuje się na podstawie dowodu osobistego i dokumentów potwierdzających ten fakt".
"Towarzystwo Wzajemnej Adoracji" najwyraźniej traktuje rady okręgów jak wrzody na dupie. Limit 
min. 100 mieszkańców okręgu mających prawo do głosowania jest krzywdzący dla małych osiedli, jak 

Biuro Rady Miasta
Proponowana  liczba  osób,  które  winny
uczestniczyć w wyborach nie została zmieniona
w  stosunku  do  dotychczasowych  przepisów,
które  stanowiły,  że  w  zebraniu  wyborczym
powinno  uczestniczyć  minimum  150
mieszkańców  w pierwszym  terminie  lub  100
mieszkańców  w  drugim  terminie  po  upływie
pół  godziny.  Kwes a  formy  wsparcia
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np. Kaszczorek. W Radzie Miasta Torunia zasiada radna Beszczyńska, która w ostatnich wyborach 
zdobyła tylko 400 głosów w okręgu liczącym ok. 30 tys. wyborców. To tak, jakby w Kaszczorku mającym
niecałe 2 tys. wyborców dostała 26 głosów.
I sprawa najważniejsza. W takiej formule wyborów małe szanse mają nowi kandydaci do rad okręgów, 
bo nie są mieszkańcom znani. Podczas klasycznego zebrania wyborczego każdy kandydat mógł 
zaprezentować się w kilkuminutowym wystąpieniu. W czasie pandemii tego zrobić nie będzie można. 
Bycie członkiem rady okręgu to funkcja non profit, a więc żaden kandydat nie zainwestuje w plakaty 
wyborcze i inne formy reklamowania się. Co innego jest w przypadku wyborów samorządowych - 
radnym np. miejskim spokojnie takie inwestycje się zwrócą, no bo diety, "fuchy" w spółkach miejskich i 
skarbu państwa oraz inne profity. Tak więc to nasze "towarzystwo wzajemnej adoracji" powinno nad 
projektem tej uchwały choć troszkę popracować. No i istotne jest, żeby urnowe wybory odbyły się w 
którymś z cieplejszych miesięcy.

prezentacji  kandydatów zostanie  z  pewnością
rozważona.

5. W imieniu Rady Okręgu numer 6 osiedla Bielawy-Grębocin pragnę oświadczyć iż naszym zdaniem 
zmianie powinna ulec , przynajmniej w okresie pandemii , ordynacja wyborcza do rad okręgów . 
Zorganizowanie normalnego zebrania nie wydaje się możliwe do przewidzenia co do czasu kiedy 
mogłoby się odbyć . W tym stanie rzeczy uważamy , iż lokal w którym odbędą się wybory powinien być 
otwarty przez kilka godzin . Kandydaci powinni być obecni przez cały czas , tak aby głosujący mieli 
możliwość zadawania im pytań . Prezentacja kandydatów winna odbyć się na stronach internetowych 
gminy. Uważamy za celową prezentacje kandydatów bezpośrednio po otwarciu lokalu wyborczego.  
Głosujący oddawaliby głosy , wrzucając karty do głosowania do urny . Głosowanie odbywało by się więc
w taki sam sposób , jak przy okazji innych wyborów [ samorządowych lub parlamentarnych ] . 
Sprawdzenie quorum i obliczenie wyników głosowania odbyło by się po zamknięciu lokalu wyborczego.

Biuro Rady Miasta 
Kwes a  formy  wsparcia  prezentacji
kandydatów zostanie z pewnością rozważona.
Przedstawiony we wniosku sposób głosowania
jest  tożsamy  z  zaproponowanym w  projekcie
uchwały będącym przedmiotem konsultacji.

6. 1. wymóg "dowód osobisty i inny dokument" - czy nie wystarczy dowolny dokument ze 
zdjęciem, w budżecie obywatelskim mieszkańcy decydują na podstawie oświadczenia i 
nie budzi to wątpliwości

2. aplikacja mObywatel lub inne podobne powinny być dopuszczone
3. osoba okradzona nie może nie dysponować dowodem osobistym- czy będzie miała 

prawo wziąć udział w wyborach
4. powinna być możliwość oświadczenia miejsca zamieszkania tak jak to czynią Toruńscy 

radni w przypadku wątpliwości gdy grozi im utrata mandatu
5. osoby z niepełnosprawnością, w podeszłym wieku, czy przebywające w szpitalu lub w  

Biuro Rady Miasta 
ad  1.  Ta  kwes a  nie  jest  przedmiotem
konsultacji.  Weryfikacja  podczas  głosowania
nad  budżetem  obywatelskim  opiera  się  na
numerze  PESEL.  Ponadto  warunkiem
uczestnictwa  w  wyborach  członków  rad
okręgów,  którego  nie  ma  w  przypadku
głosowania nad  budżetem obywatelskim,  jest
stałe  zamieszkiwanie  na  terenie  okręgu,  w
związku z tym musi ono być wykazane.
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kwarantannie powinny móc mieć prawo udziału w wyborach poprzez pełnomocnika, 
można tu wzorować się na zasadach uregulowanych prawnie przy wyborach np. 
samorządowych 

6. lokale powinny być obowiązkowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
7. Osoby z niepełnosprawnością powinny mieć możliwość oddania głosu w najbliższym 

lokalu
8. w celu usprawnienia wyborów proponuje się możliwość głosowania online przez osoby 

dysponujące epuapem lub podpisem kwalifikowanym
9. powinna istnieć możliwość wcześniejszego zagłosowania w celu ograniczenia kolejek 

do głosowania
10. czas trwania wyborów powinien trwać min. 3 godziny
11. żaden obywatel nie powinien zostać wykluczony z udziału z wyborów
12. powinna być przygotowana procedura głosowania dla osób czytających z ruchu warg - 

obecnie wszędzie są obowiązkowe maseczki (komisja nie będzie mogła porozumieć się 
z daną osobą

13. uchwała zmieniająca tryb przeprowadzania wyborów powinna być na stałe zmieniona

ad  2.  i  8.  Nie  dysponujemy  narzędziami
umożliwiającymi  głosowanie,  weryfikację
tożsamości  oraz  potwierdzenie  miejsca
zamieszkania.
ad 3. Osoba okradziona, która zgłosiła ten fakt
właściwym  organom,  otrzymuje  stosowne
zaświadczenie. Ponadto może legitymować się
innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
ad 4.  Ta  kwes a  nie  jest  przedmiotem
konsultacji.  Warunkiem  uczestnictwa  w
głosowaniu  jest  stałe  zamieszkiwanie  na
terenie okręgu, w związku z tym musi ono być
wykazane.
ad 5., 6., 7. Obowiązujące przepisy przewidują
konieczność  dostosowania  lokali  wyborczych
do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Lokale
wyborcze  znajdują  się  na  terenie
poszczególnych okręgów.
ad 9.,10. Czas, który zostanie przewidziany na
głosowanie z pewnością pozwoli na bezpieczne
wzięcie w nim udziału bez tworzenia kolejek.
ad 11. Ordynacja wyborcza do rad okręgów nie
wyklucza  nikogo  spośród  uprawnionych  do
głosowania.
ad 13.  Propozycja  zostanie  rozważona  w
przyszłości.

7. Moja prośba dotyczy wyznaczenia odpowiedniego terminu do zgłaszania kandydatów (aby  
każdy z okręgów zdążył wskazać odpowiednią ilość kandydatów) oraz przeprowadzenia przez 
Urząd Miasta Torunia odpowiedniej kampanii informacyjnej.
Jest czas pandemii, problemy związane z lockdownem, w związku z tym prośba do Urzędu, aby
była realizowana odpowiednia kampania informacyjna - w mediach społecznościowych, w 

Biuro Rady Miasta
Termin  zgłaszania  kandydatów  uregulowany
jest  w  ordynacji  wyborczej  (14  dni  przed
terminem  wyborów),  która  dodatkowo
przewiduje  możliwość  uzupełniania
nieprawidłowych  zgłoszeń.  Ponadto
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prasie lokalnej itp.
Ponadto część z mieszkańców nie rozróżnia pojęć: wybory do Rady Miasta, a wybory do Rad 
Okręgów - proszę o zadziałanie w ramach odpowiedniej kampanii informacyjnej.

prawidłowo  zgłoszeni  kandydaci  będą
podawani  do  publicznej  wiadomości
niezwłocznie  po  zweryfikowaniu  ich  zgłoszeń,
aby  mieszkańcy  mogli  na  bieżąco  śledzić,  ilu
kandydatów w danym okręgu jest zgłoszonych.
Kampania  informacyjna  dotycząca  wyborów
zostanie  przeprowadzona  wszelkimi
dostępnymi  kanałami  i  w  miarę  możliwości
finansowych.

8. Szkoda,  że Miasto tak późno zabrało się za przygotowywanie wyborów do rad okręgów w
sytuacji  pandemii,  w  związku  z  czym  nie  było  możliwości  przygotowania  formuły
przeprowadzenia wyborów w formie internetowej – w dobie szalejącej pandemii byłoby to
rozwiązanie najbezpieczniejsze. Niemniej rozumiemy, że w kilka miesięcy nie ma ani środków
ani  możliwości  logistycznych,  aby  stworzyć  bezpieczną  aplikację  do  głosowania  dla  rad
okręgów.

Nie wyobrażamy sobie przerwania  ciągłości  rad okręgów -  w związku z  faktem, że obecna
kadencja rad okręgów już  raz  była  przedłużona,   prosimy o  jak najszybsze  zorganizowanie
wyborów -  ale przy utrzymaniu kadencji obecnych rad do momentu wyboru nowych.

Mamy  świadomość  że  w  chwili  obecnej  (koniec  marca  2021)  ze  względu  na  ogromne
zagrożenie wywołane wirusem SARS-CoV- 2 nie ma możliwości zorganizowania wyborów w
formule  zaproponowanej  w  druku  794.  Zeszłoroczne  statystyki  pokazują,  że  zagrożenie
pandemiczne zelżało w czerwcu 2020 roku, zatem prosimy, aby w chwili obecnej wybory były
przygotowywane na czerwiec 2021 roku.

Popieramy zmiany zaproponowane w paragrafie 3a, przy czym należy wybory przeprowadzić
w  taki  sposób,  aby  zapewnić  jak  najszersze  możliwości  głosowania  –  chociażby  osobom
pracującym w trybie zmianowym. Proponujemy, aby wybory w danym okręgu odbyły się w
dzień powszedni,  w siedzibie jego rady okręgu (np. RO 11-SP4) w godzinach  od 12:00 do
19:00. Ponadto wnioskujemy o ustanowienie dodatkowego terminu–wspólnego dla wszystkich

Biuro Rady Miasta
Termin  wyborów  będzie  w  znacznej  mierze
uzależniony od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Znakomita  większość  lokali  wyborczych
znajduje  się  w  szkołach  –  siedzibach  rad
okręgów.  Jeśli  szkoły  powrócą  do
stacjonarnego trybu pracy, nie będzie możliwe
przeprowadzenie  wyborów  we  wczesnych
godzinach popołudniowych.
Kampania  informacyjna  dotycząca  wyborów
zostanie  przeprowadzona  wszelkimi
dostępnymi  kanałami  i  w  miarę  możliwości
finansowych.  Z  całą  pewnością  skorzystamy z
pomocy  rad  okręgów  oraz  wszystkich
zainteresowanych organizacji w tym zakresie.
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okręgów-po zakończeniu głosowania w poszczególnych okręgach. Najlepiej aby dodatkowym
dniem  głosowania  to  była  sobota  lub  niedziela,  a  na  lokalizację  proponujemy  punkt
informacyjny w głównym budynku UMT przy  ul.  Wały gen. Sikorskiego. Dodatkowy termin
umożliwi głosowanie wszystkim osobom, których w dniu wyborów nie będzie w Toruniu, lub
po prostu nie dały rady zagłosować w swoim okręgu. 

W związku z licznymi obietnicami ze strony Pana Przewodniczącego oraz Radnych liczymy na
szeroką  akcję  promocyjną  zorganizowaną  przez  RMT,  natomiast  jako  rada  też  chcemy się
włączyć i  na pewno to zrobimy-chociażby poprzez wywieszenie plakatów w gablotach oraz
posty pro frekwencyjne na profilu społecznościowym naszej rady.

9. Doceniam starania na rzecz zorganizowania wyborów do rad okręgów w trakcie pandemii, 
postuluję jednak dodatkowo umożliwienie głosowania online dla osób dysponujących profilem
zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Ewentualnie wybory można by przeprowadzić na 
podobnej zasadzie, jak przy okazji głosowania na projekty z budżetu partycypacyjnego.
Czas trwania wyborów w lokalu wyborczym powinien trwać minimum 4 godziny. Dla dobra 
społeczności Torunia warto dołożyć starań o to, by wszyscy obywatele i obywatelki, które chcą 
zagłosować w tych wyborach, mogli to zrobić.

Biuro Rady Miasta
Nie dysponujemy narzędziami umożliwiającymi
elektroniczne  głosowanie,  weryfikację
tożsamości  oraz  potwierdzenie  miejsca
zamieszkania.
Przewidziany na głosowanie czas z pewnością
pozwoli na udział  wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom okręgów.

10. Zgłaszam potrzebę organizacji wyborów do rad okręgów w taki sposób aby:
- wybory odbywały się przez cały jeden dzień we wszystkich okręgach równocześnie. Najlepiej 
w niedzielę, wzorem innych wyborów w Polsce;
-  prowadzić spójną akcję promującą wybory i ich termin oraz stworzyć wspólną pla ormę 
prezentacji kandydatów gdzie wyborca znajdzie wszystkie linki do materiałów danego 
kandydata;
- promować wizualnie uporządkowany podział miasta na okręgi. (…)

Biuro Rady Miasta
Nie  jest  to  możliwe,  gdyż  zgodnie  z
obowiązującą  ordynacją  wyborczą  wybory
przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez
Radę  Miasta,  która  może  być  obecna
jednocześnie na jednym zebraniu. Organizacja
wyborów  zbiorczych  lub  hybrydowych
wymagałaby  ustalenia  jednego  lokalu
wyborczego dla kilku okręgów i ich mieszkańcy
w celu oddania swojego głosu musieliby udać
się do miejsca odległego od swojej  jednostki,
co  z  pewnością  zniechęciłoby  wiele  osób  do
udziału  w  wyborach.  Mogłoby  to  również
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wprowadzić  zamieszanie  i  dezinformację  dla
wyborców.
Kwes a  formy  wsparcia  prezentacji
kandydatów zostanie z pewnością rozważona.
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych

Informacja na stronie internetowej torun.pl, 16 marca 2021 r. 

Cały tekst:
18  lutego  2021  r.  Rada  Miasta  Torunia  zaktualizowała  przepisy  dotyczące  powołania  i
funkcjonowania rad okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
Z  inicjatywy Przewodniczącego  RMT,  Konwent  Seniorów  Rady  Miasta  Torunia  postanowił  jednak
wystąpić z projektem uchwały modyfikującej - na czas pandemii - sposób przeprowadzenia wyborów
do tych jednostek.
Obowiązująca obecnie ordynacja wyborcza do rad okręgów stanowi, że wybory odbywają się podczas
ogólnych  zebrań  mieszkańców,  w  których  powinno  uczestniczyć  minimum  150  mieszkańców  w
pierwszym terminie lub 100 w drugim terminie, po upływie pół godziny. Z uwagi obecną sytuację
epidemiczną  oraz  wprowadzone  ograniczenia  dotyczące  możliwości  organizowania  zgromadzeń
przeprowadzenie wyborów członków jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązującymi regulacjami
nie jest możliwe.
Konwent  Seniorów  proponuje  więc  odstąpić  od  obowiązku  zwoływania  zebrania  wyborczego,
podczas  którego  odbywa się  głosowania  i  umożliwić  przeprowadzenie  głosowania,  bez  zebrania,
poprzez wrzucenie karty do urny, w obecności komisji wyborczej. Wybory będą ważne, jeśli będzie w
nich  uczestniczyć  minimum  100  mieszkańców  okręgu  mających  czynne  prawo  wyborcze  i
zamieszkujących na terenie okręgu. Weryfikacji warunku zamieszkiwania na terenie danego okręgu
komisja dokona na podstawie dowodu osobistego i innych dokumentów potwierdzających ten fakt.
Co w ramach konsultacji?
Osoby chcące wyrazić swoją opinię na temat proponowanej zmiany mogą:
Napisać do nas pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl - czekamy od 16 do 30 
marca 2021 r.
Przesłać opinię na papierze, na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i 
Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - czekamy od 16 do 30 marca 2021 r.
Wziąć udział w zdalnym dyżurze konsultacyjnym on-line, który odbędzie się w dniu 23 marca 2021 r.
o godzinie 17.00. Spotkamy się za pomocą aplikacji MS Teams.
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CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Aby wziąć udział w spotkaniu musisz wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: 
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Spotkanie - Rady okręgów”.
Zgłoszenia przyjmujemy do 23 marca, do godziny 15.00.
W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z 
dwóch sposobów:
1) po zainstalowaniu aplikacji Microso  Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, 
skorzystaj z tej opcji!
lub
2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie 
być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microso  
Teams).
Aby w pełni uczestniczyć w dyżurze, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.
Do pobrania:
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami 
pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we 
współpracy merytorycznej z Biurem Rady Miasta
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Informacje na stronie internetowej www.torun.twoje-miasto.pl, 16 marca 2021 r. 
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl, 16 marca 2021 r. 
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Strona www.tylkotorun.pl, 17 marca 2021 r. 

Radio PiK, 18 marca 2021 r. 

Informacje lokalne na temat konsultacji społecznych - godz. 901 oraz godz. 1205
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Portal Facebook, profil Rada Okręgu Chełmińskie, 17 marca 2021 r. 
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