UCHWAŁA NR 457/16
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 5a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017 będącym
załącznikiem nr 1 do uchwały nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1:
 pkt. 8 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) osób z obszaru rewitalizacji,”,
 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym
w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach zadań preferowanych promowane będą przedsięwzięcia realizowane
na obszarach wskazanych do rewitalizacji na rzecz niwelowania problemów
występujących w następujących sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.”;
2) w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery
zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w tym programów współpracy;”;
3) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a. W przypadku czasowej niemożliwości pełnienia funkcji przez
przewodniczącego
Rady,
posiedzenia
zwołuje
i
im
przewodniczy
wiceprzewodniczący.”;
4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Kadencja członków Rady trwa trzy lata.”;
5) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. W przypadku odwołania członka Rady będącego przedstawicielem Rady
Miasta Torunia lub Prezydenta przed upływem kadencji, organy te uzupełniają skład
Rady.
2. W przypadku uzupełniania składu Rady o przedstawiciela organizacji pozarządowych
wybiera się kolejnych kandydatów, którzy w toku wyborów, o których mowa w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały otrzymali największą liczbę głosów.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 1579.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 395.

3. W przypadku braku możliwości zastosowania trybu określonego w ust. 2 Prezydent,
dla zachowania równowagi głosów, odwołuje członka Rady będącego jego
przedstawicielem.”;
6) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Prezydent do 31 maja następnego roku, po upływie każdego roku obowiązywania
Programu, przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie z jego realizacji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi
w życie z dniem 29 stycznia 2017 r.
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