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Termin

28 lipca – 14 sierpnia 2020 r.

Liczba
uczestników

12 osób uczestniczyło w otwartym spotkaniu on-line;
8 osób zgłosiło uwagi drogą elektroniczną;
Do UMT wpłynęły 4 oficjalne pisma.

Organizatorzy

Przedmiot
konsultacji

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem
Rady Miasta
Doraźna komisja powołana przez Radę Miasta Torunia opracowuje
zmiany lokalnych przepisów dotyczących funkcjonowania rad
okręgów. Zanim jednak komisja przedstawi swoje propozycje zaszła
konieczność
dokonania
drobnej
korekty
technicznej
w obowiązujących uchwałach dotyczących powoływania i działania
okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
Zmiana polega na wydłużeniu obecnej kadencji rad okręgów o pół
roku. Obowiązujące dziś przepisy lokalne stanowią, że kadencja
jednostek pomocniczych trwa cztery lata, a wybory do tych jednostek
są przeprowadzane w połowie kadencji Rady Miasta Torunia.
Przy czym w momencie uchwalania tej reguły kadencja Rady Miasta
Torunia była także czteroletnia, a dziś jest pięcioletnia. Zachodzi więc
potrzeba dostosowania lokalnych reguł dotyczących długości kadencji
rad okręgów (jednostek pomocniczych) do ustawowego przepisu
o długości kadencji Rady Miasta Torunia. Stąd pomysł na wydłużenie
obecnej kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych o pół roku czyli do pięciu lat.
Zgodnie z tą propozycją aktualna kadencja rad okręgów będzie
kończyła się 21 kwietnia 2021 r., tj. w połowie aktualnej kadencji
Rady Miasta Torunia.
W ramach konsultacji społecznych przedstawiamy projekt uchwały
w tej sprawie, tj.: projekt uchwały w sprawie powołania okręgów
będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz
nadania im statutów i zmiany statutów okręgów stanowiących
załączniki nr 2 do uchwał od nr 373/12 do nr 385/12 Rady Miasta
Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie utworzenia okręgów (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. od poz. 6367 do poz. 6379).
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Akcja
informacyjno
-promocyjna

Przebieg
konsultacji

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia
komunikacyjne:
ü serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia:
www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl
ü informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom
pozarządowym oraz Radnym Miasta Torunia
ü informacje w mediach lokalnych

Harmonogram konsultacji społecznych
· 28 lipca 2020 r. - początek konsultacji społecznych
· 28 lipca – 14 sierpnia 2020 r.- zgłaszanie uwag drogą
elektroniczną
· 4 sierpnia 2020 r. – spotkanie on-line dla mieszkańców
· 14 sierpnia 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych

Spotkanie on-line
4 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 odbyło się otwarte spotkanie on-line
z udziałem mieszkańców. Uczestniczyło w nim 12 osób.
Na początku spotkania Radny Miasta Torunia Wojciech Klabun,
przewodniczący doraźnej komisji powołanej przez Radę Miasta
Torunia, przedstawił główne założenia korekty do obowiązujących
uchwał ws. powoływania i działania okręgów - jednostek
pomocniczych Gminy Miasta Toruń. Zmiana polega na wydłużeniu
obecnej kadencji rad okręgów o pół roku.
Obowiązujące dziś przepisy lokalne stanowią, że kadencja jednostek
pomocniczych trwa cztery lata, a wybory do tych jednostek są
przeprowadzane w połowie kadencji Rady Miasta Torunia. Przy czym,
w momencie uchwalania tej reguły kadencja Rady Miasta Torunia była
także czteroletnia, a dziś jest pięcioletnia. Zachodzi więc potrzeba
dostosowania lokalnych reguł dotyczących długości kadencji rad
okręgów (jednostek pomocniczych) do ustawowego przepisu o
długości kadencji Rady Miasta Torunia. Stąd pomysł na wydłużenie
obecnej kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych o pół roku czyli do pięciu lat.
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W odniesieniu do propozycji wydłużenia kadencji rad okręgów,
uczestnicy konsultacji przedstawili następujące stanowiska:
1) Rada okręgu Chełmińskie poparła propozycje wydłużenia kadencji
rad okręgów;
2) pytanie o możliwość zorganizowania wyborów do Rady Okręgów,
które nie utworzyły się na obecną kadencję, w starym trybie, tak żeby
osoby chętne mogły się do nich zgłosić i zacząć działać już teraz;
3) krytyka wydłużenia kadencji rad okręgów, dopiero teraz, kiedy ta
kadencja się kończy;
4) wydłużenie kadencji rad okręgów jest niezgodne z prawem; lepiej,
żeby przez te pół roku nie było ich wcale;
5) propozycja, aby wydłużyć tylko obecną kadencję rad okręgów,
natomiast ewentualne zmiany powinny zostać wypracowane przez
zespół, w skład którego wchodziliby także przedstawiciele rad
okręgów.
Podczas spotkania poruszono także inne kwestie związane
z funkcjonowaniem rad okręgów, wykraczające poza zakres tych
konsultacji:

·
·
·

Koszty

związane z ordynacją wyborczą dotyczącą wyborów do
rad okręgów,
dotyczące prac komisji doraźnej,
dotyczące możliwości wydłużenia mandatów członkom
rad.

Poruszono również kwestię aktywności obywatelskiej mieszkańców
i możliwości działań wzmacniających tę aktywność, podejmowanych
przez rady okręgów. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność
dogłębnej reformy rad okręgów i ordynacji wyborczej.
Konsultacje internetowe
Do 14 sierpnia 2020 r. można było przesyłać uwagi drogą
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystało 8 osób.

Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo.
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Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych
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)

Relacja z przebiegu otwartego spotkania on-line
- Rada Okręgu Chełmińskie: Rada Okręgu popiera propozycję wydłużenia kadencji, po to, aby umożliwić dogłębną reformę rad okręgów, aby prace komisji, bez
względu na to, jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna, były prowadzone z udziałem członków rad okręgów. Chcemy, aby reforma rad okręgów była dogłębna,
wynikająca ze współpracy. Chcemy, aby ta kadencja była wydłużona, ale nie chodzi nam o to, aby dostosować ja do kadencji Rady Miasta Torunia, ale by wspólnie
przeprowadzić reformę rad.
Wojciech Klabun: To był jeden z celów, który nam przyświecał – pochylić się nad zapisami uchwał, ale także uniknąć problemów przy głosowaniu. Obawiamy się,
że sytuacja jesienią może spowodować, że ludzie nie będą zainteresowani wyborami.
- Ile razy w tym roku zebrała się komisja? Co z okręgami, które nie mają rady okręgu? Czy są jakieś plany w tym względzie?
Wojciech Klabun: Komisja doraźna ds. zmian statutów w radach okręgów została powołana 21 listopada 2019 r. Odbyły się dwa posiedzenia. Brało w nich udział
kilkunastu społeczników.
- Zmiany mają być wprowadzone we wszystkich okręgach, a przede wszystkim mają sprawić, że rady będą powołane we wszystkich okręgach, również w tych, w
których obecnie nie funkcjonują.
Jeżeli teraz przedłużymy kadencję rad okręgów, to ci wszyscy ludzie, którzy chcieliby startować do rady okręgu z Podgórza, nie mogą tego zrobić. Czy mamy jakieś
rozwiązanie, które umożliwiłoby funkcjonowanie jakiejś rady dla tych osób, które chciałyby działać, a nie mają takiej możliwości w związku z tym, że kadencja rady
zostaje wydłużona.
Wojciech Klabun: Nie w obecnym statucie możliwości wyborów tymczasowych, niezależnie, czy ta kadencja jest wydłużona czy nie.
Maciej Krystek: Co do zasady działalność w radzie okręgu jest jedną z metod aktywności społecznej. Mamy wiele innych możliwości aktywności obywatelskiej:
działanie w stowarzyszeniach, budżet obywatelski, możliwość składania petycji, wniosków do rady miasta. Sam brak rady okręgu nie wyklucza mieszkańców
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poszczególnych okręgów z możliwości bycia aktywnym. Mamy nieokreśloną sytuację w zakresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jest większe
prawdopodobieństwo, że wybory bezpiecznie będą mogły się odbyć w kwietniu 2021 r. niż teraz, jesienią 2020 r., a więc jest większe prawdopodobieństwo, że w
przypadku wydłużenia kadencji i wyborów wiosną zostaną wybrane wszystkie rady okręgów.
- Komisja doraźna może zaproponować zmianę obecnego statutu albo przygotować inny akt prawny mówiący o tym , że powołuje się zarząd. Sama rada miasta
może sobie wybrać ten zarząd, do pięciu osób. Śmieszną rzeczą jest, że rozpatrujemy kwestię zmian na koniec kadencji.
To nie jest zmiana techniczna. Liczyłem na to, że komisja doraźna będzie bazowała na jakichś analizach. COVID nie był przeszkodą do organizowania posiedzeń
komisji doraźnej. Wiele komisji spotykało się on-line. To raczej nieporadność tej komisji.
Wojciech Klabun: Przy pomyśle powołania tymczasowych rad okręgów mijamy się z ideą partycypacji społecznej. Nie po to chcemy wprowadzić zmiany w uchwale
i zwiększyć wybieralność rad, aby członkowie Rady Miasta Torunia wybierali teraz sami członków tymczasowej rady.
Maciej Krystek: Żaden przepis prawa nie pozwala radzie miasta na takie działanie. Rada Miasta nie ma możliwości powołać na podstawie jakiegokolwiek przepisu
prawa tymczasowej rady, nadzwyczajnego zarządu itd. Jednostki pomocnicze mogą być wybrane tylko przez wybory. Zgodnie z zasadą samorządności
ustawodawca nigdy nie wprowadzi takich zapisów do polskiego prawodawstwa.
- Wprowadzenie proponowanych rozwiązań tymczasowych i tak nic nie wniesie. Wszystkie rady okręgu powinny mieć równą kadencję.
- Chciałam poprosić, aby posiedzenia komisji odbywały się w godzinach popołudniowych. Członkowie rad okręgów pracują społecznie. Organizowanie posiedzeń o
godz. 13.00 uniemożliwia wielu członkom uczestniczenie w spotkaniu.
Liczę, że uda się wprowadzić takie zmiany w ordynacji, które umożliwią wybranie wszystkich rad na kolejną kadencję.
Wojciech Klabun: Przeanalizujemy kwestię organizacji spotkań z Biurem Rady miasta.
- Jako aktywistka społeczna próbuję od ubiegłego roku działać społecznie na Podgórzu. Rady okręgu działają na mocy ustawy. W Toruniu nie ma rad osiedli, są
rady okręgu. Jeżeli rada nie powstała, bo nie zebrała się wystarczająca ilość mieszkańców, to czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że taka sama przyczyna może
spowodować brak wyboru rady w kwietniu 2021 r. Czy nie można by dać zielonego światła tym społecznikom, którzy już działają, żeby nie powtórzyła się sytuacja
analogiczna sprzed 4 lat?
Wojciech Klabun: W tym momencie nie są wybrane rady okręgu nie tylko dla Podgórza, również dla innych okręgów: Stawek, Skarpy, Staromiejskiego, gdzie rady
w poprzednich kadencjach działały.
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Maciej Krystek: Rady osiedli to jeden z rodzajów jednostek pomocniczych gminy. W Toruniu zdecydowano o powołaniu rad okręgów. Jeżeli w Toruniu zupełnie
zmieniono by koncepcję funkcjonowania jednostek pomocniczych, nie byłoby to rozwiązanie dla bieżących problemów. Ustawodawca określił, że w przypadku
powołania rad osiedli musi być wybranych 15 członków rady. Dzisiaj mamy kłopot z wybraniem w niektórych miejscach 10 osób do takiej rady. Musi być także
powołany organ wykonawczy takiej rady. Rada Miasta Torunia przyjęła najprostszą formułę w sensie korzystania z tego narzędzia. Każda inna formuła dodatkowo
sformalizuje aktywność społeczną.
- Zmieniły się warunki, w jakich funkcjonujemy. Ordynacja wyborcza nie ułatwia samorządności. Może kiedyś łatwiej było się zebrać. Czy pracujecie Państwo nad
zmianą ordynacji? Czy są prowadzone prace nad zmianami granic okręgów. Połowa Chełmińskiego jest „przyczepiona” do starówki, a połowa Chełmińskiego ma
swoją radę. Nie wiem, jakie argumenty za tym stały. Proszę o przeanalizowanie zmiany granic okręgów.
Wojciech Klabun: Pracujemy nad tymi zmianami. Czekamy na sygnały od mieszkańców w zakresie zmian granic okręgów.
- Stanowisko wszystkich osób, które rozmawiają o radach okręgów jest takie, że to mieszkańcy muszą być aktywni, że musi im zależeć na radach okręgów. Należy
odwrócić sytuację – to gminie powinno zależeć na radach okręgów. Gdyby rady były tak samo promowane jak budżet obywatelski, mieszkańcy bardzie by się
uaktywnili. Od 6 grudnia czekam na harmonogram spotkań doraźnej komisji.
To nie jest problem, aby kadencje rad okręgów i rady miasta zazębiały się. Uważam, że mandatu danego przez mieszkańców danemu członkowi rady okręgu ani
rada miasta ani rady okręgu nie mają prawa przedłużyć. Jeśli przez pół roku nie będzie rad okręgów, to w czym jest problem? Można na jesieni zrobić wybory,
zmienić statut i wydłużyć przyszłą kadencję rady okręgu o pół roku.
Wojciech Klabun: W protokołach posiedzeń komisji można znaleźć potrzebne informacje w tym zakresie.
Maciej Krystek: Projekt uchwały jest zgodny z prawem, przedłużenie kadencji jest możliwe, jeżeli jest uzasadnione i nie narusza praw nabytych. Każda zmiana,
która miałaby naruszać prawa nabyte byłaby niezgodna z prawem. W tym przypadku te prawa nie są naruszone.
- Rady okręgu są jednostkami pomocniczymi gminy. W radzie okręgu jestem przedstawicielem mieszkańców. Gdy chcę wykonywać pracę społeczną wykonuję ją w
ramach stowarzyszenia. Będąc w radzie okręgu jestem łańcuchem łączących mieszkańców z radą miasta, będąc w stowarzyszeniu nie mogę pełnić takiej funkcji.
Każdy okręg ma szansę na wybranie rady, ale warunkiem wyboru rady jest zmiana ordynacji. Dotychczas wybory do rad okręgów nie były promowane. Nie należy
mylić działalności społecznej z działalnością w radzie okręgu.
- Przepisy regulujące wybory do rad okręgu są przychylne tworzeniu tych jednostek. Zabrakło aktywności mieszkańców. Naszym głównym zadaniem jest wyzwolić
aktywność w mieszkańcach. Czy rady okręgu działają tak aktywnie i wzbudzają aktywność torunian?
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Proponuję wydłużyć tylko obecną kadencję rad okręgów. Ewentualne zmiany powinny być wypracowane przez zespół składający się także z przedstawicieli rad
okręgów.
- Jaki jest dalszy harmonogram prac w związku z tym projektem uchwały RMT?
Wojciech Klabun: Pracujemy nad projektem uchwały, który wypracowała komisja doraźna. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych najprawdopodobniej
projekt uchwały będzie przyjmowany na sesji wrześniowej br.

- Nikt nie może obecnie wskazać bezpiecznego czasu na przeprowadzenie wyborów do rad okręgów. Dlatego warto zastanowić nad wyborami
korespondencyjnymi, aby dać sobie możliwość zabezpieczenia się w przypadku dalszego występowania zagrożenia epidemicznego.

Uwagi zgłoszone droga elektroniczną:

Lp.
1.

2.

Propozycja/uwaga
W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi uchwały polegającej na wydłużeniu obecnej kadencji rad okręgów o pół roku - do projektu
uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i zmiany statutów okręgów
stanowiących załączniki nr 2 do uchwał od nr 373/12 do nr 385/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie utworzenia okręgów (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2019 r. od poz. 6367 do poz. 6379) - Rada Okręgu nr 4 Czerniewice jest za wydłużeniem kadencji, a tym samym podtrzymuje swoje stanowisko w
powyższej sprawie w piśmie skierowanym do Doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia w dniu 3 stycznia 2020 r.
(…….) podzielam stanowisko Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji w sprawie organizacji konsultacji społecznych dotyczący funkcjonowania w mieście
Toruniu Rad Okręgów.
(…….) Wiele już razy jak sięgam pamięcią próbowano przeprowadzić tzw. "rewolucje" w celu zmian w funkcjonowaniu Rad Okręgów jednak było nas ze "starej
gwardii" kilka osób nie pozwalających na zmiany.
Potrafiliśmy jako osoby społecznicy z dużym bagażem zasobu wiedzy praktycznej przekonać wszystkich innych że nasze formy, metody, cele, regulaminy są
dobre i tak funkcjonujemy do dnia dzisiejszego.
Nie można brać przykładu z funkcjonowania Rad Osiedli bo tak się nazywają w wielkich aglomeracjach miast np. Warszawa, Gdańsk, Wrocław czy inne miasta w
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3.

kraju gdzie tam są wielkie dzielnice
Toruń jest o wiele mniejszym miastem i nie można porównywać do wspomnianych miast
Uważam że osoby chcące pracować dla dobra społeczności winny czuć się i być osobami, społecznikami , przecież powołuje Rady Okręgu Rada Miasta i ten człon
Rad Okręgów jest i powinien zawsze być ciałem doradczym Rady Miasta wspólnie szukając rozwiązań, rozstrzygać problematyki zgłaszając to radnym o
mieszkańcach dla danej części obejmującej w swym obszarze mieszkańców.
Po cóż tworzyć inne jednostki które będą chciały być finansowane mieć swój budżet itp. a będzie pominięta wówczas Rada Miasta
Zadaje pytanie to po cóż jest Rada Miasta? skoro będą powołane Rady Okręgu wówczas dopiero zaczną się spory kto silniejszy
Przypuszczam że powołane Stowarzyszenie ds zmian Rad Okręgów swym działaniem doprowadzi do zniszczenia tego co funkcjonowało bardzo dobrze bo będą
pisały projekty i występowały o dotacje a dla mnie praca społecznika za pieniądze to niestety takie osoby niech się nie nazywają społecznikami po to się godzę
być społecznikiem aby móc nieść pomoc najbardziej potrzebującym np znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, socjalno-bytowej itp
Już teraz często zdarza się jak uczestniczę na spotkaniach w innych Radach Okręgu jak mieszkańcy tytułują członków Rad Okręgów słowem Panie Radny, Pani
Radna i nikt ich nie prostuje więc jaki tutaj wniosek że mieszkańcy nie wiedzą że jest Rada Miasta i jaki radny ja reprezentuje tylko myślą że członkowie Rad
Okręgów są władza od wykonywania uchwał itp - nie tedy proszę Państwa droga usiądźmy do wspólnego stołu podyskutujmy i niech zawarte postulaty podobne
do moich zostaną rozpatrzone we właściwy sposób póki na to jest jeszcze czas
Według moich praktycznych doświadczeń (…….) a co powinno ulec zmianie w projekcie tworzenia Rad Okręgu to godziny dostosowane dla wyborców podczas
głosowań w taki sposób aby dać szanse brania udziału w wyborach większej rzeszy mieszkańców.
Wielokrotnie podczas moich wyjazdów na kongresy, konferencje, sympozja w różnych miastach kraju w panelach dyskusyjnych brałem czynny udział w
referowaniu jako praktyk a temat funkcjonowania pracy Rad Okręgu w Toruniu spotkało się to z wielkim zrozumieniem i wdrażaniem u siebie oraz szeregiem
pytań jak można sobie radzić w pracach Rad Okręgu z tyloma problemami i dać sobie radę (…….)
Takich przykładów jest wiele ale to trzeba siły i zaangażowania aby osiągnąć cel realizacji programu
Wiele osób przypuszczam nawet z działaczy wśród społeczników nie wie co to jest praca społecznika w terenie a to idzie za tym dokładnie należy poznać teren
na którym funkcjonuje Rada Okręgu, dotrzeć do społeczności mieszkańców podczas obejść dokonując kontroli obiektów na które zostało wydane pozwolenie na
budowę dróg chodników oświetlenia boisk sportowych itp i wówczas takie wspólne analizy są przekazywane radnym z danego obszaru obejmującym okręg
wyborczy.
(….)
W imieniu Rady Okręgu Kaszczorek wyrażam pogląd, że kadencja rad okręgów może i powinna być wydłużona – choćby z powodu pandemii.

4.

Rada Okręgu nr.10-Wrzosy popiera wydłużenie obecnej kadencji rad okręgów do dnia 21 kwietnia 2021r.

5.

Chciałbym zgłosić 2 rodzaje uwag / wniosków
1) techniczne co do przeprowadzenia konsultacji video.
Nie miałem możliwości zasygnalizowania, że chcę zabrać głos. Nie miałem żadnej ikonki o której mówił p. Piotrowicz.
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6.

Nie było też możliwości komunikacji typu "chat" (ta opcja była wyłączona) więc nie mogłem tego zgłosić
2) merytoryczne
- Szanowni Państwo - zupełnie nie widzę uzasadnienia do zajmowania się sprawą drugorzędną jaką jest wydłużenie kadencji Rad Okręgów.
Zdecydowanie ważniejszą kwestią są inne prawy takie jak: ordynacja wyborcza, umocowanie prawne Rad, oczekiwania społecznie i realne możliwości działania
Rad , granice okręgów itp
- moim zdaniem Państwa działanie jest niezgodne z prawem. Nie można zmieniać kadencji rad okręgów w trakcie ich trwania. Można je zmienić ale dla kolejnej
kadencji - proszę o oficjalną wypowiedz prawnika Rady Miasta Torunia w tej sprawie
- Komisja zajmująca się Radami Okręgów przez kilkanaście miesięcy nie była w stanie przyjąć harmonogramu swoich prac. Skoro ma taki kłopot z tak podstawową
sprawą to nie widzę szans na jej realne działania w kwestiach merytorycznych
- poproszę o raport z dotychczasowego działania doraźnej Komisji Rady Miasta zajmującej się Radami Okręgów. Jako osoba która za to płaci, mam prawo
wiedzieć co do tej pory zostało wykonane
- jestem przeciwny wydłużeniu kadencji Rad Okręgów gdyż podana przyczyna takiego działania jest nieracjonalna. Pytam co ma długość kadencji Rady Okręgu do
kadencji Rady Miasta? Bez związku...
Nie zachodzi konieczność dokonania drobnej korekty technicznej w obowiązujących uchwałach dotyczących powoływania i działania okręgów w postaci
wydłużenia obecnej kadencji Rad Okręgów o pół roku z uwagi na wybory do tych jednostek są przeprowadzane w połowie kadencji Rady Miasta Torunia,
ponieważ ten zapis został usunięty przez RMT w 2019 roku. Tym bardziej, że jako mieszkaniec czynnie biorący udział w wyborach obecnej V kadencji (2016-2020)
oddając głos na kandydata przyczyniłem się do jego czteroletniej kadencji i mandat ten nie może być przedłużony przez RMT bez szczególnych sytuacji, które
winne być zamieszczone w statucie RO. Co więcej takie rozwiązanie spowoduje brak możliwości powołania w 6 okręgach jednostek pomocniczych przez okres
sześciu miesięcy, co jest m.in. niezgodne z etyką Radnych Miasta Torunia.
Jeżeli intencją Doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami
pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów jest przywrócenie daty wyborów RO na okres przypadający w połowie kadencji RMT to może
zaproponować wydłużenie o sześć miesięcy kolejną VI kadencję (2020-2026) dając tym samym możliwość w jednym czasie powołania jednostek pomocniczych
Gminy Miasta Toruń we wszystkich okręgach zachowując równość wobec mieszkańców zamieszkujących różne okręgi i jednocześnie wychodząc naprzeciw
postulatom niektórych z Rad Okręgów, które proponowały właśnie wydłużenie kadencji tych jednostek o pół roku celem zachowania ciągłości RO w przypadku
przywrócenia zapisu mówiącego o wyborach Rad Okręgów w połowie kadencji Rady Miasta Torunia.

7.

w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi funkcjonowania rad okręgów
https://www.torun.pl/pl/wydluzamy-kadencje-rad-okregow
zgłaszam postulat o:
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1/ wprowadzenie dodatkowego okręgu na osiedlu Jar
2/ zwiększenie kompetencji rad okręgów poprzez delegowanie zadań o charakterze lokalnym i wykonawczym
3/ wyposażenie rad okręgów w odpowiednie do zadań budżety
8.

W związku z projektem uchwały wydłużającym kadencję obecnych Rad Okręgów w imieniu Rady Okręgu nr. 6 oświadczam , że RO nr. 6 popiera projekt . Przyjęte
rozwiązanie nie jest zgodne z prawem . Usprawiedliwia je jednak stan zagrożenia epidemiologicznego . Pragniemy przypomnieć , że rady okręgu przyjęły wspólne
stanowisko w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i zostało ono przedstawione Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia Marcinowi Czyżniewskiemu . Rada
0kręgu numer 6 nadal popiera zaproponowane zmiany i oczekuje informacji czy tej sprawie został nadany jakiś bieg . Pisemną odpowiedź należy nadesłać na
adres Rady Okręgu
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Pisma, które wpłynęły do UMT
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Podsumowanie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji:
Uwagi/stanowiska dotyczące przedmiotu konsultacji, tj. wydłużenia kadencji
rad okręgów:
1) Rady Okręgu:
·
·
·
·
·

Chełmińskie
Czerniewice
Wrzosy
Kaszczorek
Bydgoskie

Zaopiniowały pozytywnie propozycje wydłużenia kadencji rad okręgów,
·

Rada Okręgu Grebocin-Bielawy poparła projekt jedynie z uwagi na stan zagrożenia
epidemiologicznego.

2) padła propozycja przeprowadzenia wyborów jesienią i przedłużenia ewentualnie przyszłej
kadencji lub wypracowanie tymczasowego rozwiązania, które gwarantowałoby wszystkim
jednostkom pomocniczym przedstawicielstwo do 21 kwietnia 2021 r., tj. do połowy kadencji Rady
Miasta Torunia.
3) krytyka wydłużenia kadencji rad okręgów, w momencie kiedy ta kadencja dobiega końca,
4) zarzut, że wydłużenie kadencji rad okręgów jest niezgodne z prawem; lepiej, żeby przez te pół
roku nie było ich wcale,
5) propozycja, aby wydłużyć tylko obecną kadencję rad okręgów, natomiast ewentualne zmiany
powinny zostać wypracowane przez zespół, w skład którego wchodziliby także przedstawiciele rad
okręgów,
6) opinia, że działanie jest m.in. niezgodne z etyką Radnych Miasta Torunia i spowoduje brak
możliwości powołania w 6 okręgach jednostek pomocniczych przez okres sześciu miesięcy,
8) propozycja wydłużenia o sześć miesięcy kolejnej VI kadencji (2020-2026), co pozwoli powołać
jednostki pomocnicze Gminy Miasta Toruń we wszystkich okręgach.

W odpowiedzi na zarzut działania niezgodnego z prawem - uzasadnienie prawne propozycji
wydłużenia kadencji rad okręgów:
Kompetencje Rady Miasta Torunia do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie
powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im
statutów według druku o numerze 554 określają przepisu wskazane w podstawie prawnej
przedmiotowego projektu uchwały:
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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) 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. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 3209).
Z przepisów tych wynika jasno, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada
gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Inne uwagi zgłoszone w ramach konsultacji, wykraczające poza zakres
konsultacji, ale dotyczące zasad funkcjonowania rad okręgów:
Dodatkowe uwagi były głównie postulatami:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

należy przeprowadzić dogłębną reformę rad okręgów,
prośba, aby posiedzenia komisji odbywały się w godzinach popołudniowych. Członkowie rad
okręgów pracują społecznie. Organizowanie posiedzeń o godz. 13.00 uniemożliwia wielu
członkom uczestniczenie w spotkaniu,
należałoby wprowadzić takie zmiany w ordynacji, które umożliwią wybranie wszystkich rad
na kolejną kadencję,
należy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej oraz granicach okręgów,
Gminie powinno zależeć na radach okręgów: należy je promować tak samo jak budżet
obywatelski,
rady okręgów potrzebują umocowania prawnego,
postulat o wprowadzenie dodatkowego okręgu na osiedlu Jar,
postulat o zwiększenie kompetencji rad okręgów poprzez delegowanie zadań o charakterze
lokalnym i wykonawczym,
postulat o wyposażenie rad okręgów w odpowiednie do zadań budżety,
należy zwiększyć kompetencje rad okręgów
rady okręgu powinny mieć swoją siedzibę, wyposażona w sprzęty niezbędne do
wykonywania zadań o charakterze biurowym,
ordynacja wyborcza powinna być zbliżona do ordynacji związanej z wyborami do Rady
Miasta,
członkowie rad okręgów powinni otrzymywać ryczałt na wykonywanie działań statutowych
(bilety autobusowe, miejsca parkingowe, paliwo, drukowanie i skanowanie pism).
propozycja zmiany nazewnictwa rad okręgów na: Rada Chełmińskiego Przedmieścia, Rada
Bydgoskiego Przedmieścia, Rada Starego Miasta itp.
propozycja organizowania corocznego spotkania ewaluacyjnego przedstawicieli wszystkich
Rad w UM,
umożliwienie mailowego uzgadniania opinii przez członków RO i traktowania tych ustaleń
jako oficjalnego stanowiska rady.
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Podsumowanie

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy
merytorycznej z Biurem Rady Miasta przeprowadził w terminie 28
lipca – 14 sierpnia lipca 2020 r., konsultacje społeczne w sprawie
propozycji uchwały Rady Miasta dotyczącej wydłużenia kadencji rad
okręgów w Toruniu . W procesie konsultacyjnym wzięło udział ok.
30 osób.
4 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 odbyło się otwarte spotkanie online z udziałem mieszkańców. Uczestniczyło w nim 12 osób. Drogą
elektroniczną wpłynęło 8 uwag. Do UMT dostarczono również 4
oficjalne pisma.
W odniesieniu do przedmiotu konsultacji wniesiono następujące
uwagi/stanowiska:
1) Rady Okręgu:
·
·
·
·
·

Chełmińskie
Czerniewice
Wrzosy
Kaszczorek
Bydgoskie

Zaopiniowały pozytywnie propozycje wydłużenia kadencji rad
okręgów,
·

Rada Okręgu Grebocin-Bielawy poparła projekt jedynie z
uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego.

2) propozycja przeprowadzenie wyborów jesienią i przedłużenie
ewentualnie przyszłej kadencji lub wypracowanie tymczasowego
rozwiązania, które gwarantowało by wszystkim jednostką
pomocniczym przedstawicielstwo do 21 kwietnia 2021 r., tj. do
połowy kadencji Rady Miasta Torunia.
3) krytyka wydłużenia kadencji rad okręgów, w momencie kiedy ta
kadencja dobiega końca,
4) zarzut, że wydłużenie kadencji rad okręgów jest niezgodne z
prawem; lepiej, żeby przez te pół roku nie było ich wcale,
5) propozycja, aby wydłużyć tylko obecną kadencję rad okręgów,
natomiast ewentualne zmiany powinny zostać wypracowane
przez zespół, w skład którego wchodziliby także przedstawiciele
rad okręgów,
6) opinia, że działanie jest m.in. niezgodne z etyką Radnych Miasta
Torunia i spowoduje brak możliwości powołania w 6 okręgach
jednostek pomocniczych przez okres sześciu miesięcy,
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8) propozycja wydłużenia o sześć miesięcy kolejnej VI kadencji
(2020-2026), która pozwoli powołać jednostki pomocnicze Gminy
Miasta Toruń we wszystkich okręgach.
W odpowiedzi na zarzut działania niezgodnego z prawem uzasadnienie prawne propozycji wydłużenia kadencji rad okręgów:
Kompetencje Rady Miasta Torunia do podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwał w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im
statutów według druku o numerze 554 określają przepisu wskazane
w podstawie prawnej przedmiotowego projektu uchwały:
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) 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. Kuj.-Pom. z 2020r. poz.
3209).
Z przepisów tych wynika jasno, że organizację i zakres działania
jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Dodatkowe uwagi złożone w ramach konsultacji dotyczyły kwestii
związanych funkcjonowaniem rad kręgów.
Uwagi oraz opinie przedstawione w ramach konsultacji
społecznych zostaną przekazane Doraźnej Komisji Rady Miasta
Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie
powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy
Miasta Toruń oraz nadania im statutów, do celów dalszego
procedowania projektu uchwały.

Załączniki

Wybrane 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
Współpraca merytoryczna: Biuro Rady Miasta Torunia
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych
Informacja na stronie internetowej torun.pl, 28 lipca 2020 r.

Cały tekst:
W tym roku czeka nas zmiana lokalnych przepisów dotyczących funkcjonowania rad okręgów - nad
propozycjami zmian pracuje doraźna komisja powołana przez Radę Miasta Torunia. Zanim jednak
komisja przedstawi swoje propozycje zachodzi konieczność dokonania korekty technicznej w
obowiązujących uchwałach dotyczących powoływania i działania okręgów - jednostek
pomocniczych Gminy Miasta Toruń.
Zmiana polega na wydłużeniu obecnej kadencji rad okręgów o pół roku. Obowiązujące dziś przepisy
lokalne stanowią, że kadencja jednostek pomocniczych trwa cztery lata, a wybory do tych jednostek
są przeprowadzane w połowie kadencji Rady Miasta Torunia. Przy czym w momencie uchwalania tej
reguły kadencja Rady Miasta Torunia była także czteroletnia, a dziś jest pięcioletnia. Zachodzi więc
potrzeba dostosowania lokalnych reguł dotyczących długości kadencji rad okręgów (jednostek
pomocniczych) do ustawowego przepisu o długości kadencji Rady Miasta Torunia. Stąd pomysł na
wydłużenie obecnej kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych o pół roku - czyli do pięciu lat.
Zgodnie z tą propozycją aktualna kadencja rad okręgów będzie kończyła się 21 kwietnia 2021 r., tj.
w połowie aktualnej kadencji Rady Miasta Torunia.
W ramach konsultacji społecznych przedstawiony zostanie projekt uchwały w tej sprawie - projekt
uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń
oraz nadania im statutów i zmiany statutów okręgów stanowiących załączniki nr 2 do uchwał od
nr 373/12 do nr 385/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie utworzenia
okręgów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. od poz. 6367 do poz. 6379).
Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom niektórych z rad okręgów, które proponowały
właśnie wydłużenie kadencji tych jednostek o pół roku.
Porozmawiajmy podczas spotkania online - 4 sierpnia 2020 r., godz. 17:00 zaplanowano spotkanie
online za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
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Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres:
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Spotkanie - Rady okręgów”.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 sierpnia, do godziny 15:00.
W odpowiedzi na maila przesłany zostanie link do spotkania online, z którego będzie można
skorzystać na jeden z dwóch sposobów:
1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft 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 Microsoft
Teams).
Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.
Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu online, istnieje możliwość przekazania swoich uwag oraz
opinii drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl
Na opinie czekamy do 14 sierpnia 2020 r.
Do pobrania:
· Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie powołania okręgów będących
jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów.
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Informacje na stronie internetowej www.torun.twoje-miasto.pl, 28 lipca 2020 r.
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl, 28 lipca 2020 r.
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Informacja na stronie www.ddtorun.pl, 29 lipca 2020 r.
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Informacje zamieszczone na fanpage’u Radnej Miasta Torunia, Margarety Skerskiej-Roman, 19
sierpnia 2020 r.
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Informacje zamieszczone na fanpage’u Radnego Miasta Torunia, Bartosza Szymanskiego, 19 sierpnia
2020 r.
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Informacje zamieszczone na fanpage’u Radnego Miasta Torunia, Bartosza Szymanskiego, 2 sierpnia
2020 r.
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Informacje zamieszczone na fanpage’u Konsultacje Społeczne, prowadzonym przez Fundację
Stabilo, 11 sierpnia 2020 r.
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Informacja zawarta w artykule poświęconym Stowarzyszeniu Rozruch, www.torun.wyborcza.pl, 16
sierpnia 2020 r.

Treść artykułu:
Toruń ma w radach okręgów łącznie 70 osób, które pośredniczą między mieszkańcami a radą miasta.
Mogłoby ich być 130, ale torunianie o radach okręgu wiedzą niewiele.
Okręg to zwykle kilka osiedli. Jest jednostką pomocniczą miasta Torunia. Reprezentuje go rada
okręgu. W Toruniu działa obecnie tylko siedem takich rad, podczas gdy okręgów jest 13. Swoje
przedstawicielstwa mają okręgi: Wrzosy, Bydgoskie, Chełmińskie, Bielawy-Grębocin, Rudak,
Czerniewice oraz Kaszczorek. - Powinno być 14 okręgów - mówi Marcin Łowicki, członek rady okręgu
Wrzosy oraz rady społecznej ds. konsultacji. - W 2017 r. miasto przeprowadziło konsultację z
mieszkańcami w sprawie utworzenia na osiedlu JAR jednostki pomocniczej. Wszyscy uczestnicy
spotkania opowiedzieli się pozytywnie za tym pomysłem.
Jednostki pomocniczej na JAR-ze nadal nie utworzono. Osiedle należy do okręgu Wrzosy. Mieszkańcy
planują wziąć sprawy w swoje ręce i sami chcą złożyć wniosek do rady miasta o utworzenie rady
okręgu JAR. Jednak niewielu torunian ma taki zapał do wolontaryjnej pracy w jednostce pomocniczej.
Spore grono nie wie nawet o istnieniu takich organów albo kojarzy je z działalnością polityczną. 38

Radni miasta są, ale oni nie ogarną całego Torunia. Miasto ma w radach okręgów łącznie 70 osób,
które wspierają je za darmo, poświęcają swój czas na rzecz dobra wspólnego i starają się wypracować
jak najlepsze rozwiązania - mówi Łowicki.
Opiniują, proponują i słuchają mieszkańców
Jest wiele przykładów skutecznej działalności rad. Mają np. inicjatywę uchwałodawczą. Dzięki temu
mogą przygotowywać własne projekty uchwał, które trafiają do rady miasta. - Rady okręgów jako
jednostki pomocnicze są pośrednikiem między mieszkańcami a radą miasta - mówi Łowicki.
Taką inicjatywę uchwałodawczą złożyła np. rada okręgu Bydgoskie - chodziło o wprowadzenie
uprawnienia do pozyskiwania dotacji z miasta na zabytki nierejestrowe, znajdujące się jedynie w
gminnej ewidencji zabytków. Prezydent Torunia początkowo był sceptyczny do pomysłu, jednak
wkrótce nieoczekiwanie wyszedł z kontrpropozycją, wykraczającą daleko poza oczekiwania rady
okręgu Bydgoskie. Dzięki tym działaniom dotację otrzymały m.in.: budynek Oratorium Michalitów
przy ul. Rybaki 59 oraz kamienica przy ul. Sienkiewicza 7.
Rady nie tylko opiniują projekty uchwał samorządu Torunia, ale też prezentują problemy wspólnoty,
opiniują planowany budżet miasta, składają wnioski. Magistrat na początku roku wysyła do rad
okręgów zestaw informacji o inwestycjach lokalnych, np. o miejscach wybranych pod budowę bloków
socjalnych albo placów zabaw czy dróg. Często na swoje spotkania radni okręgów zapraszają
przedstawicieli różnych jednostek urzędu miasta.
W okręgu Bielawy-Grębocin omawiano kwestię złego oznakowania na drogach podczas zebrania z
udziałem przedstawiciela MZD, po którym ten umówił się na wizję lokalną z jednym z radnych. Z kolei
rada okręgu Chełmińskie odegrała ważną rolę w zmianach w projektowanej Trasie Średnicowej
Północnej i wytyczaniu trasy tramwaju na osiedle JAR. Rada Bydgoskiego prowadzi teraz konsultacje z
mieszkańcami na temat centralnego placu zabaw, który ma tam powstać. Jako radny okręgu Wrzosy
Marcin Łowicki interweniował w sprawie dostępności placu zabaw zbudowanego ze środków budżetu
obywatelskiego. Po zakupie i zamontowaniu monitoringu został udostępniony mieszkańcom. Rada
okręgu Wrzosy organizuje też spotkania z seniorami.
Rady okręgów nie mają budżetu, dlatego korzystają z budżetu obywatelskiego Torunia. Często same
piszą projekty, słuchając mieszkańców i poznając ich potrzeby. Czasami promują wnioski
mieszkańców, które uznają za potrzebne lokalnej społeczności.
Miasto chce wydłużyć kadencję, radni mówią lex retro non agit
Kadencja rad okręgów do tej pory trwała cztery lata. Konwent seniorów już dwukrotnie starał się
przedłużyć ją o rok, czemu sprzeciwiła się część rad okręgów, mówiąc, że prawo nie działa wstecz.
Urząd miasta powołał w listopadzie doraźną komisję do spraw rad okręgów. Ta wysłała zapytania do
rad okręgów na temat propozycji zmian. W styczniu wysłuchała radnych okręgów i mieszkańców,
którzy przyszli na zaproszenie Stowarzyszenia ROzruch. Kolejne spotkanie komisji odbyło się dopiero
13 lipca br. online i dotyczyło tylko wydłużenia kadencji rad okręgów. Inne komisji działały online od
20 kwietnia.
Kolejne wybory do rad okręgów powinny odbyć się jesienią. Teraz miasto robi konsultacje pod nazwą
„Wydłużamy kadencję rad okręgów”. Chodzi o to, żeby trwała 5 lat i kończyła się w połowie kadencji
rady miasta. Co ciekawe, rajcy Torunia już raz wykreślili zapis odnośnie wyborów w połowie ich
kadencji.
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Stowarzyszenie ROzruch, czyli organizacja skupiającą społeczników mających za zadanie
wypracowanie i propagowanie dobrych praktyk działania rad okręgów, wnioskowało, żeby ze
względu na pandemię w tym roku przeprowadzić wybory do rad okręgów drogą elektroniczną. W
końcu mieszkańcy decydują, na co wydać miliony, głosując elektronicznie w ramach budżetu
obywatelskiego. Magistrat uznał to jednak za mało wiarygodne, a prezydent Zaleski określił
utworzenie nowego systemu jako zbyt kosztowne.
Obecny system wybierania rady okręgu ma wiele mankamentów. Kandydat musi mieć poparcie 15
osób, a następnie złożyć wniosek do biura rady miasta. Dopiero w dniu wyborów mieszkańcy
dowiadują się, kto kandyduje. Głosowanie odbywa się podczas ogólnego spotkania, w którym
powinno uczestniczyć co najmniej 150 osób z czynnym prawem wyborczym. Jeśli po pół godzinie od
rozpoczęcia spotkania nie zbierze się taka grupa, wystarczy 100 osób. Następnie komisja przedstawia
procedurę, kandydaci się przedstawiają i następuje głosowanie. Żeby wziąć w nim udział, trzeba mieć
potwierdzenie, że jest się mieszkańcem osiedla, np. rachunek za czynsz albo zaświadczenie z urzędu
miasta. - Kiedy idziemy na wybory samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie, zajmuje nam to
kilka minut. Wybory do rad okręgów to kwestia ponad godziny - mówi Łowicki.
Każda z rad liczy 10 osób. Jedna osoba może być ponownie wybrana na dowolną liczbę kadencji. Żeby
kandydować, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz pełnię praw.
Są tacy, którzy działają w radach nieprzerwanie od 2000 r., czyli od kiedy w Toruniu powstały
pierwsze rady okręgów, chociaż możliwość ich tworzenia dała już ustawa o samorządzie gminnym z
1990 r. Sama preambuła Konstytucji RP mówi o zasadzie pomocniczości. Wówczas w Toruniu działało
14 rad, każdy okręg miał swoją (Bydgoskie dzielono wtedy na dwa okręgi). Liczba członków
poszczególnych rad była wyższa niż obecnie. Na Skarpie w radzie działało 15 osób, na Jakubskiem 20, a w okręgu Bydgoskie nr 2 - 18.
Próbują ROzruszać torunian
Stowarzyszenie ROzruch działa od lutego 2019 r. Zrzesza kilkoro obecnych członków rad okręgów
oraz społeczników, którzy promują aktywny udział mieszkańców w życiu miasta oraz edukują na
temat kompetencji i działalności jednostek pomocniczych. W tym roku ROzruch otrzymał dotację z
Narodowego Instytutu Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt „Razem
damy RADY”, w ramach którego m.in. przez kilka dni w Toruniu można było spotkać Mobilny Punkt
Informacyjny. - Każda gmina ma prawo powoływać jednostki pomocnicze, sołectwa, osiedla czy
okręgi. Powinna iść za tym jakaś kampania edukacyjna - mówi Łowicki, koordynator projektu. Niektórzy, słysząc o radach okręgów w naszym punkcie mobilnym, myśleli, że chcemy wprowadzić
jakąś rewolucję. Często nie wiedzieli, że w ich okręgach działają rady.
Zdaniem radnych okręgowych problematyczne jest określenie „okręg”, obco brzmiące dla
mieszkańców. - Znacznie bardziej przystępna byłaby nazwa rada osiedla. Nawet miasto stara się
unikać zwrotu „okręg”. Kiedy prezydent spotyka się z mieszkańcami, mówi się, że objeżdża osiedla tłumaczy Łowicki. - Do zmiany nazwy potrzeba jednak woli rajców miasta.
Wybory w okręgach powinny odbyć się między końcem października a 23 listopada. Jeśli kadencja
zostanie wydłużona, torunianie wybiorą nowych radnych dopiero 21 kwietnia 2021 r. Informacja o
dacie i miejscu przeprowadzenia głosowania w każdym z okręgów zostanie podana w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie urzędu miasta.
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Stowarzyszenie ROzruch realizuje projekt do listopada 2020 r. Zainteresowanych tematem rad
okręgów zaprasza do odwiedzenia strony projektu na Facebooku: Razem damy RADY lub kontaktu na
adres rozruch@rozruch.org

41

