
Druk nr 332       Projekt 
        doraźnej Komisji RMT do  
        opracowania propozycji zmiany  
        uchwały ws. powołania Okręgów  
        będących jednostkami pomocniczymi  
        GMT oraz nadania im statutów 

z dnia 22 marca 2012r. 
 

UCHWAŁA NR …. 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia …………….. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi 
Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów. 
 
Na podstawie art. 5 ust. 12 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz § 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 – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z 2000 r. Nr 4 poz. 27 ze zm.2) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr 511/97 Rady Miasta Torunia z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie 
powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania 
im statutów ze zm.3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 
„1. W granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Torunia Rada może tworzyć okręgi 

będące jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia. 
3. Powyższy wniosek winien być zgłoszony najpóźniej na trzy miesiące przed dniem 
zakończenia kadencji rad okręgów.” 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Kadencja rady okręgu trwa cztery lata i kończy się w połowie kadencji Rady Miasta.” 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. 1. Rady okręgów tworzą upoważnieni przedstawiciele wymienionych niżej podmiotów 

zamieszkujący na terenie danego okręgu: 
a) przedstawiciele maksymalnie sześciu przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się na 

obszarze działania rady okręgu zatrudniających min. 15 pracowników na umowę o 
pracę. W przypadku większej ilości przedsiębiorstw zainteresowanych wyborem swoich 
przedstawicieli, wybór sześciu z nich nastąpi drogą losową spośród wszystkich 
zgłoszonych, 

b) parafie kościoła rzymsko-katolickiego oraz innych kościołów i związków 
wyznaniowych działających na terenie Torunia, których siedziby znajdują się na terenie 
rady okręgu - świecki przedstawiciel, 

c) spółdzielnie mieszkaniowe posiadające budynki wielorodzinne na terenie działania rady 
okręgu – przedstawiciel wybrany przez radę nadzorczą, 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 
oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 117, poz. 679, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887. 
2 Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2000 r. Nr 88 poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185, z 2004 r. 
Nr 24 poz. 297, z 2010 roku nr 44, poz. 452, nr 153, poz. 1894 oraz z 2011 r. Nr 95 poz. 747, Nr 271, poz. 2725. 
3 Uchwała został zmieniona uchwałą nr 350/99 RMT z 09.12.1999r., uchwałą nr 500/2000 RMT z 27.07.2000 r. oraz uchwałą 
nr 813/05 RMT z 21.07.2005r. 



d) osoby wskazane przez kluby radnych Miasta Torunia – po jednym przedstawicielu 
każdego klubu, 

e) sześć osób zamieszkujących na terenie rady okręgu wybranych na ogólnym zebraniu, w 
którym uczestniczy minimum 50 mieszkańców danego okręgu mających czynne prawo 
wyborcze. 

2. Rada wybrana przez podmioty wymienione w § 3 ust. 1 musi liczyć minimum 10 
członków. 

3. Do czynnego i biernego prawa wyborczego do rad okręgu stosuje się odpowiednio 
przepisy ordynacji do rad gminnych. Ordynacja wyborcza do rad okręgu stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.” 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. Siedziby rad okręgów zlokalizowane są w wybranych obiektach gminnych.” 

5) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” 
 
§ 2. Załącznik nr 1 „Ordynacja wyborcza do rad okręgu Miasta Torunia” do uchwały 

wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. W załączniku nr 2 „Wzorcowy statutu Okręgu” do uchwały wymienionej w § 1 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 skreśla się ust. 6; 
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kadencja Rady trwa cztery lata. Kadencja Rady kończy się w połowie kadencji 
Rady Miasta.” 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„§ 6. 1. Obsługę administracyjną Rada zapewnia we własnym zakresie korzystając z 

bazy materialnej jednostki organizacyjnej gminy będącej siedzibą Rady, w porozumieniu z 
kierownikiem tej jednostki. 

2. Terminy spotkań i dyżurów członków Rady oraz miejsce stałej informacji o nich 
ustala Przewodniczący w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy 
będącej jej siedzibą. 

3. Biuro Rady Miasta zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o 
terminach i miejscu spotkań i dyżurów Rady.  

4. Nadzór nad obsługą administracyjną Rady sprawuje Biuro Rady Miasta.” 
 

§ 4. Dodaje się załącznik nr 3 – „Opis granic okręgów” stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Przewodniczący 
doraźnej Komisji RMT 

 
 

Grzegorz Górski 
Przewodniczący 

Rady Miasta Torunia 
/-/Marian Frąckiewicz 



Załącznik 
do uchwały nr ….. 
Rady Miasta Torunia 
z dnia ……………… 
 
 
„Załącznik nr 1 
do uchwały nr 511/97 
Rady Miasta Torunia 
z dnia 25 czerwca 1997 r. 

 
 

ORDYNACJA WYBORCZA 
DO RAD OKRĘGU MIASTA TORUNIA 

 
 

§ 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru przedstawicieli do rad okręgów. 
 

 
§ 2. Wybór przedstawicieli podmiotów do rad okręgów organizuje Biuro Rady Miasta 

Torunia określając termin 1 miesiąca jako czas na wybranie lub wskazanie przedstawicieli 
podmiotów do rad okręgów. 

 
 
§ 3. Członkiem rady okręgu jest wybrany lub wskazany przez podmiot jej 

przedstawiciel, spośród osób zamieszkałych na terenie tego okręgu. 
 
 
§ 4. Podmioty uprawnione do wyboru lub wskazania jednego przedstawiciela do rady 

okręgu określa § 3 uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie powołania rad okręgów. 
 

 
§ 5. 1. Mandat przedstawiciela przedsiębiorstwa oraz spółdzielni mieszkaniowej 

otrzymuje osoba wybrana zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

2. Prawidłowość przeprowadzenia wyboru przedstawiciela wymienionych w § 5 ust. 1 
podmiotów stwierdza Konwent Seniorów Rady Miasta Torunia na podstawie 
przedstawionego przez te podmioty protokołu z wyboru przedstawiciela podpisanego przez 
przewodniczącego zebrania, zawierającego następujące dane: 

a) ilość osób wchodzących w skład podmiot uprawnionego do głosowania, 
b) listę osób uczestniczących w wyborze przedstawiciela zawierającą dane pozwalające 

na stwierdzenie ich uprawnienia do głosowania, 
c) imię i nazwisko kandydatów na przedstawiciela podmiotu oraz ilość głosów za i 

przeciw, które otrzymali poszczególni kandydaci, 
d) podstawowe informacje osobowe przedstawiciela podmiotu pozwalające na 

stwierdzenie, że jest uprawniony do bycia członkiem rady okręgu. 
3. Prawidłowość wskazania przedstawiciela parafii kościoła rzymsko-katolickiego, 

innego kościoła lub związku wyznaniowego stwierdza Konwent Seniorów na podstawie 
informacji osobowych przedstawiciela przekazanych przez wskazujący podmiot. 

4. Podmioty dokonujące wyboru lub wskazania swoich przedstawicieli przedstawiają 
dokumenty potwierdzające ich uprawnienia w tym zakresie: 



a) przedsiębiorstwa – właściwy odpis z rejestru oraz dokument potwierdzający stan 
zatrudnienia, 

b) parafie kościoła rzymsko-katolickiego lub innego kościoła i związki wyznaniowe 
– dokument potwierdzający lokalizację siedziby na terenie okręgu, 

c) spółdzielnie mieszkaniowe – dokument potwierdzający lokalizację budynków 
wielorodzinnych na terenie okręgu. 

 
§ 6. 1. Wybory na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej są ważne, 

jeśli uczestniczy w nich min. 50 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze. 
2. Zgłoszony kandydat musi mieć poparcie minimum 25 mieszkańców zamieszkałych 

na terenie rady okręgu. 
3. Członek rady okręgu wybierany jest zwykłą większością głosów obecnych na 

zebraniu mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej ilości kandydatów. 

4. Zebranie wyborcze mieszkańców prowadzi radny Rady Miasta mieszkający na 
terenie okręgu. Z przebiegu zebrania sporządzany jest protokół. 

5. Prawidłowość przeprowadzenia wyborów na ogólnym zebraniu mieszkańców 
stwierdza Konwent Seniorów na podstawie listy obecności mieszkańców na zebraniu oraz 
protokółu z zebrania. 

 
 
§ 7. 1. Mandat przedstawiciela podmiotu wygasa: 
a) z chwilą wymeldowania się przedstawiciela poza okręg lub wyprowadzenia się z 

okręgu, 
b) z chwila odwołania go przez podmiot, 
c) z chwilą rozwiązania się podmiotu, który go delegował. 
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 wybory uzupełniające do rady okręgu organizuje 

każdorazowo Biuro Rady Miasta. 
 

 
§ 8. Skład osobowy rad okręgów stwierdza Konwent Seniorów. 
 
 
§ 9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych wyborów nie zostanie wyłoniona rada okręgu, 

w składzie dziesięciu osób, Przewodniczący Rady Miasta ogłosi, że w okręgu nie została 
wybrana rada i następne wybory do rady okręgu zostaną ogłoszone dopiero na następną 
kadencję.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
Jesienią bieżącego roku kończy się trzecia kadencja Rad Okręgów – jednostek 

pomocniczych Gminy powołanych na mocy uchwały nr 511/97 Rady Miasta Torunia z dnia 
25 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi 
Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów. Zgodnie z ordynacją wyborczą stanowiącą 
załącznik do przedmiotowej uchwały Rady Okręgów tworzą upoważnieni przedstawiciele 
wspólnot wymienionych w niej enumeratywnie.  

12 lat funkcjonowania rad okręgów oraz trzykrotnie przeprowadzana procedura 
wyborcza pokazały, iż formuła powoływania składów osobowych rad nie sprawdza się w 
bieżącej rzeczywistości. Z każdą kolejną kadencją udaje się powołać mniejszą ilość rad. W 
pierwszej kadencji funkcjonowały rady we wszystkich powołanych czternastu okręgach, w 
drugiej w dziewięciu, a w ostatniej już tylko w ośmiu. Zmieniające się realia powodują, że 
wiele z podmiotów uprawnionych do wyboru przedstawicieli przestało istnieć, zmieniły się 
ich struktury i organy. Konwent Seniorów postanowił więc ponownie przeanalizować 
procedurę wyboru członków rad okręgów i dostosować ją do zmieniających się realiów oraz 
oczekiwań mieszkańców miasta chcących aktywnie działać na rzecz swoich społeczności 
lokalnych. W tym celu uchwałą nr 248/12 z 9 lutego br. Rada powołała doraźną Komisję, 
której zadaniem jest przygotowanie propozycji zmian w przedmiotowej uchwale. Komisja 
określiła dwa obszary proponowanych zmian – granice okręgów oraz zasady wyborów i 
opracowała propozycje nowych uregulowań, które są zawarte w niniejszym projekcie 
uchwały.  

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Miast 
Toruń zmiany w zakresie utworzenia, połączenia, podziału oraz zniesienia jednostek 
pomocniczych wymagają przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje zostaną 
przeprowadzone w trybie określonym odrębną uchwałą Rady Miasta Torunia. W związku z 
tym Zespół przygotował projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami 
w sprawie zmiany organizacji i zakresu działania rad okręgów – jednostek pomocniczych 
Gminy. 

Po przeprowadzeniu procedury konsultacji oraz ewentualnym przyjęciu ostatecznie 
zaproponowanych zmian przez Radę, najbliższe wybory będą mogły odbyć się według 
nowych zasad. 

Dla czytelności oraz ułatwienia zapoznania się z rekomendowanymi zmianami do 
uzasadnienia dołączony jest tekst ujednolicony uchwały, na którym wyróżniono graficznie 
zapisy proponowane do wykreślenia bądź wprowadzenia (odpowiednio: linia przekreślająca 
lub pogrubienie) oraz mapkę nowego podziału na okręgi i opis ich granic. 

Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opis Granic Okręgów 
 

Granica  Okręgu  Nr 1 – Podgórz, Stawki 
od południa I zachodu – granice miasta, 
od północy – linia Wisły, 
od wschodu – Lipnowska  wzdłuż  torów  kolejowych,  Łódzka,  Stara  Droga,  Strzałowa,  
Łódzka  po  linii  prostej  do  mostu  kolejowego. 
 
Granica  Okręgu  Nr 2 - Rudak 
od  północy i wschodu – linia  Wisły, 
od  zachodu – przedłużenie  mostu  kolejowego  po  linii  prostej  do  Łodzkiej, 
od  południowego – zachodu – Strzałowa,  Stara  Droga – po  linii  prostej  do  Łódzkiej,  
Łódzka,  Lipnowska 
 
Granica  Okręgu  Nr 3 - Czerniewice 
od północnego zachodu – Lipnowska wzdłuż torów kolejowych, 
od północnego wschodu – rzeka Wisła, 
od południa i południowego zachodu – granice miasta. 
 
Granica  Okręgu  Nr 4 - Kaszczorek 
od południa i wchodu – granice miasta 
od północy – Przy Skarpie, 
od zachodu – Wianki do Wisły 
 
Granica  Okręgu  Nr 5 - Bielawy-Grębocin 
od północy i wchodu – granice miasta, 
od południa – Szosa Lubicka do skrzyżowania z Olsztyńską, dalej zabudowa jednorodzinna 
przy Barwnej, Cedrowej, Hebanowej, Palmowej, Bukowej, M. Skłodowskiej-Curie do 
skrzyżowania z Równinną, 
od zachodu – Równinna, Wałdowska do zbiegu z Przy Lesie i granic miasta. 
 
Granica  Okręgu  Nr 6 - Skarpa 
od północy – Szosa Lubicka, 
od zachodu i południa – Przy Skarpie, 
od wschodu – granice miasta. 
 
Granica  Okręgu  Nr 7 - Rubinkowo 
od południa i zachodu - Szosa Lubicka od Olsztyńskiej do Cyprysowej, Leszczynowej, 
Rydygiera na wschód od Wschodniej,  Wschodnia  do  skrzyżowania  z  M.Skłodowskiej-
Curie, 
od  północy – M.Skłodowskiej-Curie  od  skrzyżowania  z  Wschodnią  do  skrzyżowania  z  
Bukową, 
od wschodu – Bukowa, Niesiołowskiego do skrzyżowania Olsztyńskiej i Szosy Lubickiej. 
 
Granica  Okręgu  Nr 8 - Jakubskie-Mokre 
od północy – granice miasta, 
od zachodu – Grudziądzka, Warneńczyka do Placu Pokoju Toruńskiego i wzdłuż torów 
kolejowych do Wisły 
od południa – linia Wisły, 



od wschodu –Wianki, Przy Skarpie, Szosa Lubicka, Cyprysowa, Leszczynowa do Rydygiera, 
w kierunku zachodnim do Wschodniej, M. Skłodowskiej-Curie, Równinną (wraz  z  
przychodnią  „Citomed”), Wałdowską do granic miasta. 
 
Granica  Okręgu  Nr 9 - Wrzosy 
od północy – granice miasta, 
od wschodu – Grudziądzka do Polnej, 
od południa – Polna, 
od zachodu – lasy Barbarki wzdłuż granicy północnej aeroklubu do granic miasta. 
 
Granica  Okręgu  Nr 10 - Chełmińskie 
od północy – Polna, 
od wschodu – Grudziądzka do Wybickiego,  
od południa – Wybickiego, Szosa Chełmińska, Bema, Balonowa, Św. Józefa, Śniadeckiego 
do Szosy Okrężnej, 
od zachodu – Szosa Okrężna do Polnej. 
 
Granica  Okręgu  Nr 11 - Staromiejskie 
od północy – Wybickiego, 
od wschodu – Grudziądzka, Warneńczyka do Placu Pokoju Toruńskiego, wzdłuż torów 
kolejowych do Wisły, 
od południa – linia Wisły, 
od zachodu – Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska. 
 
Granica  Okręgu  Nr 12 - Bydgoskie  
od południa – linia Wisły, 
od zachodu – granice miasta. 
od wschodu – Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska. 
od północy – Bema, Balonowa, Św. Józefa, J. Śniadeckiego, Szosa Okrężna do Polnej, 
wzdłuż północnej granicy terenu aeroklubu do granic miasta. 


