
DRUK nr 794 Projekt Konwentu Seniorów 
z dnia 11 marca 2021r. 

 
UCHWAŁA NR ……/21 

RADY MIASTA TORUNIA 
z dnia ……….. 2021r. 

 
zmieniająca 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. 
 
Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 i § 60 Statutu Gminy 
Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dz. Urz. Woj. Ku.-Pom. z 2020r. poz. 3209) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. W uchwale nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie 
powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania 
im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 6366 z późn. zm.2) dodaje się § 3a 
w brzmieniu: 

„§ 3a. Rada Miasta Torunia może, na okres stanu epidemii ogłoszonego na podstawie 
art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, dokonać zmiany Ordynacji wyborczej do rad okręgu, stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, umożliwiając wybór członków rad okręgów, bez 
zwoływania zebrania mieszkańców, w wyborach, w których wzięło udział minimum 100 
mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.”. 

2. W załączniku nr 2 do uchwały wskazanej w ust. 1 – Ordynacja wyborcza do rad 
okręgu Miasta Torunia wprowadza się na okres, o którym mowa § 4 niniejszej uchwały 
następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 1. Rada Miasta w drodze uchwały zarządza wybory do rad okręgów i ustala datę 

wyborów oraz godziny, w których się one odbędą, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5. i § 8 ust. 2.”; 
2) § 6 ust. 1, 9 i 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. 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. 
9. Członek rady okręgu wybierany jest zwykłą większością głosów mieszkańców 
uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości 
kandydatów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 ordynacji wyborczej do rady okręgu. 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r poz. 
4645 oraz z 2021 r. poz. 913. 



13. Prawidłowość przeprowadzenia wyborów stwierdza komisja wyborcza oraz ustala 
niezwłocznie wyniki głosowania i wyniki wyborów. W protokole podaje się dane 
zgłoszonych kandydatów, liczbę wybieranych członków rady okręgu, zestawienie 
wyników głosowania, imię i nazwisko wybranych. W protokole opisuje się również 
ewentualne zastrzeżenia wyborców dotyczące prawidłowości przeprowadzenia 
głosowania. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące 
w skład komisji obecne na wyborach oraz radny będący obserwatorem prac komisji 
wyborczej w dniu wyborów.”; 

3) W § 6 ust. 2 i 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Przepis ten nie obowiązuje w okresie obowiązywania uchwały Rady Miasta Torunia 
nr …../21 z dnia ………. 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.”. 

4) Dodaje się § 9 w brzmieniu: 
„§ 9. Obserwatorem prac komisji wyborczej w dniu przeprowadzenia wyborów jest 

radny Miasta Torunia, upoważniony przez Radę Miasta.”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 4. Przepisy § 1 ust. 2 niniejszej uchwały tracą moc w dniu odwołania na obszarze 

Torunia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na 
podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, poz. 2112 i poz. 2401 oraz 
2021 r. poz. 159, poz. 180 i poz. 255). Po dacie, o której mowa w zdaniu powyższym 
obowiązują przepisy załącznika nr 2 do uchwały wskazanej w ust. 1 – Ordynacja wyborcza do 
rad okręgu Miasta Torunia w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 
 
 

Za Konwent Seniorów 
 
 

Przewodniczący 
Marcin Czyżniewski 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 
i poz. 1378) w art. 5 stanowi, że gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz 
dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, 
łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Stosownie do 
tego przepisu w Statucie Gminy (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 
1999r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego z 2020r., poz. 3209) w Rozdziale V określono zasady tworzenia 
jednostek pomocniczych.  

Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany, w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi 
Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów stanowi zmianę uchwały nr 372/12 Rady 
Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących 
jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. 
Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 6366 z późn. zm.).  

Konwent Seniorów Rady Miasta Torunia proponuje zmianę powołanej uchwały, 
w związku z obowiązującymi przepisami na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzonymi w wyniku ogłoszenia stanu epidemii na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, poz. 2112 i poz. 2401 oraz 2021 r. poz. 159, poz. 180 i poz. 255).  

Obowiązująca obecnie ordynacja wyborcza do rad okręgów stanowi, że wybory 
odbywają się na ogólnych zebraniach mieszkańców, w których powinno uczestniczyć 
minimum 150 mieszkańców w pierwszym terminie lub 100 mieszkańców 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. 

Proponowane zmiany dotyczą trybu przeprowadzenia wyborów. Dotychczasowy 
tryb wyborów podczas zebrania mieszkańców w okresie stanu epidemii nie daje możliwości 
zachowania warunków sanitarnych zapewniających zabezpieczenie mieszkańców przed 
zachorowaniem na SARS-CoV-2. Takie stanowisko zostało wyrażone przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w piśmie z dnia 26 lutego 2021 r, 
skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. Wybory zostałyby 
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. 
Proponowany tryb wyborów ma charakter okresowy. Po upływie zagrożenia epidemicznego 
wybory rad okręgów byłyby przeprowadzane w trybie dotychczasowym. Proponowane 
zmiany będą poddane konsultacjom społecznym. 

Zaproponowana formuła pozwoli na bezpieczne dokonanie wyborów członków rad 
okręgów na VI kadencję we właściwym czasie bez konieczności przedłużania obecnej 
kadencji, nie narażając jednocześnie mieszkańców na ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-
2. 

Podjęcie uchwały może spowodować nieznaczne skutki finansowe dla Gminy 
związane z większą ilością godzin pracy komisji wyborczej oraz koniecznością zapewnienia 
właściwych warunków sanitarnych. 


