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UCHWAŁA Nr    /21 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia          2021 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 
 
Na podstawie art 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz § 11 Statutu Gminy Miasta Toruń stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3209) 
uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale nr 52/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 
budżetu obywatelskiego w Toruniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 962) wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Na budżet obywatelski w Toruniu przeznacza się corocznie kwotę w wysokości 
0,5% wydatków Gminy Miasta Toruń zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu 
z wykonania budżetu miasta Torunia. 

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych dziesiątek tysięcy złotych 
w górę.” 

 
2) w Regulaminie budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały: 

 
a) w § 7 

- ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Wartość pojedynczego projektu składanego do puli lokalnej nie może być większa 

niż wysokość środków przypadających na okręg, którego dotyczy składany projekt 
i jednocześnie nie może przekraczać: 

1) kwoty 300 000 zł dla projektów z zakresu inwestycji, remontów lub urządzenia 
terenów zieleni; 

2) kwoty 80 000 zł dla pozostałych projektów.” 
 
- po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu: 
 
”5. Jeżeli wartość projektu złożonego do puli lokalnej przekracza limit środków 

dostępnych w okręgu, którego dotyczy projekt, Prezydent może na etapie weryfikacji 
przenieść propozycję zadania do puli ogólnomiejskiej lub, po uzgodnieniu z wnioskodawcą, 
ograniczyć zakres merytoryczny projektu.” 

„6. Dla określenia wartości projektu przyjmuje się wycenę ostateczną, o której mowa 
w § 10 zdanie drugie.” 

 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378. 



b) w § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2) wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski, z podziałem na pulę 
lokalną - zawierającą środki przypadające na poszczególne okręgi i pulę ogólnomiejską;” 

c) w § 16 ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 
„1. W razie stwierdzenia podczas oceny merytorycznej, że złożony projekt nie zawiera 

istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub jego wartość przekracza dostępne 
środki finansowe, lub że zadanie objęte projektem nie może być zrealizowane we wskazanej 
lokalizacji, osoba składająca projekt zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu 
rzeczowego projektu. 

2. Termin na dokonanie uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego projektu 
wynosi do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia autora wniosku o potrzebie ich dokonania. 
Zmiana lokalizacji dla projektów lokalnych jest możliwa w granicach okręgu, którego 
dotyczy projekt. 

3. Modyfikacja projektu w trakcie oceny merytorycznej następuje w uzgodnieniu 
z wnioskodawcą.” 
 

d) § 17 otrzymuje brzmienie: 
„§ 17. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów o podobnym zakresie 

przedmiotowym lub planowanych na tym samym terenie, dopuszcza się możliwość ich 
połączenia i poddania pod głosowanie jako jedno zadanie, po dokonaniu uzgodnień 
z autorami tych projektów.” 
 

e) § 33 otrzymuje brzmienie: 
„§ 33. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności Prezydent 

może przeznaczyć zaoszczędzoną kwotę na: 
1) zwiększenie wydatków na inne projekty wybrane do realizacji w ramach danej puli 

środków, o ile rzeczywiste koszty wykonania będą wyższe niż planowano; 
2) realizację kolejnych projektów z właściwej listy, które zdobyły największą liczbę 

głosów spośród projektów niezakwalifikowanych, o ile zaoszczędzona kwota 
będzie wystarczająca do ich realizacji.” 

 
§ 3. W załączniku nr 1 do Regulaminu konsultacji społecznych w Toruniu: 

a)  w sekcji „A - wnioskodawca” wykreśla się pole PESEL; 
b) w sekcji „J - Klauzula informacyjna”, w akapicie „Jakie dane zbieramy” wykreśla się 

słowa „nr PESEL,” 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Torunia 
 

Marcin Czyżniewski 



Uzasadnienie 
 
 
Projekt uchwały wprowadza następujące zmiany w lokalnych przepisach dotyczących 
budżetu obywatelskiego w Toruniu: 
 
1. W § 2 uchwały zmodyfikowano sposób obliczania kwoty przeznaczanej na realizację 

zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Dotychczas było to 6% wpływów z podatku od 
nieruchomości i jednocześnie nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu miasta. 
W zaktualizowanej regulacji zastosowano wprost regułę wynikającą z ustawy 
o samorządzie gminnym, tj. 0,5% wydatków miasta. 

2. W § 7 regulaminu wprowadzono zmianę w zakresie sposobu ustalania maksymalnej 
wartości projektów realizowanych w ramach pul lokalnych (osiedlowych). Dotąd 
obowiązywała reguła maksymalnie 50% dostępnej puli na jeden projekt. Zmiana 
przewiduje wprowadzenie limitu kwotowego 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, 
remontowych lub z zakresu urządzenia zieleni oraz 80 tys. zł dla projektów pozostałych. 
Jednocześnie dodano obowiązek uzgadniania z wnioskodawcą, na etapie weryfikacji, 
ewentualnych zmian projektów w zakresie merytorycznym lub zamiaru przeniesienia 
projektu lokalnego do puli ogólnomiejskiej w przypadku przekroczenia maksymalnej 
wartości zadania.  

3. W § 9 doprecyzowano zawartość informacji publikowanej w ramach ogłaszania naboru 
wniosków o zapis dotyczący podawania kwot przypadających na poszczególne okręgi. 
Co prawda w praktyce taka informacja była corocznie publikowana, ale precyzyjny zapis 
w tej sprawie powinien znaleźć się w treści regulaminu. 

4. W § 16 i § 17 poszerzony został wykaz sytuacji wymagających kontaktu z wnioskodawcą 
w czasie weryfikacji wniosków - dodano przypadek braku możliwości realizacji zadania 
we wnioskowanej lokalizacji oraz w przypadku nakładania się dwóch lub więcej 
propozycji na tym samym terenie. 

5. W § 33 wprowadzono zapis umożliwiający wykorzystanie oszczędności realizacyjnych na 
sfinansowanie zadań, których koszty będą większe niż zakładano na etapie weryfikacji 
projektów, zachowując jednocześnie możliwość realizacji kolejnych projektów 
z właściwej listy zadań wybranych do realizacji. 

6. W formularz zgłoszenia projektu (załącznik nr 1 do regulaminu) wykreślono rubrykę 
PESEL z sekcji dane wnioskodawcy uznając, że są to dane nadmiarowe. 

 
Projekt uchwały powstał w wyniku procedury partycypacyjnej, realizowanej w lutym 2021 r., 
podczas której, w ramach konsultacji społecznych, prowadzono diagnozę potrzeb 
dotyczących zmian obecnie obowiązujących regulacji, a następnie formułowano propozycje 
nowych zapisów. 
 
Proponowane zmiany poprawią funkcjonowanie procedur związanych z realizacją procesu 
budżetu obywatelskiego i zwiększą udział autorów projektów w procesie weryfikacji 
wniosków. Dadzą także nowe bardziej elastyczne narzędzia związane z gospodarowaniem 
środkami oszczędzonymi na etapie realizacji poszczególnych zadań. 
 
/-/ 
 


