DRUK NR 1084

Projekt
doraźnej Komisji RMT
do opracowania propozycji zmian
Statutu Gminy Miasta Toruń
z dnia 11 lipca 2018 r.
UCHWAŁA NR ………
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia ……………

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.
Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 3, art. 5a, art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a
ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 4, art. 28aa, art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy stanowiącym załącznik do uchwały nr 146/99 Rady Miasta
Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 1352) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 9. Rada na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w drodze odrębnych uchwał
określi zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Torunia.”
2) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. Termin sesji Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i przekazuje informację lokalnym mediom.”
3) w § 28 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, grupie co najmniej 300 mieszkańców
Miasta Torunia posiadających czynne prawo wyborcze do Rady, na zasadach
określonych odrębną uchwałą podjętą przez Radę;
4) w § 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Komisję Rewizyjną
oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, a także komisję właściwą do spraw budżetu
i inne komisje stałe, określając w odrębnej uchwale ich liczbę, nazwy oraz zakres
działania.”;
b) w ust. 8 wyraz „Kompetencje” zastępuje się wyrazem „Zasady”;
c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.”;
d) dotychczasowe załączniki do Statutu od nr 4 do nr 32 otrzymują nową numerację od
nr 5 do nr 33;
5) w § 34 ust. 3 pkt 5 skreśla się wyrazy „rozpatrywanie petycji w trybie przepisów
o petycjach oraz”;
6) w § 37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przewodniczący w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać
polecenia służbowe pracownikom działu, o którym mowa w ust. 1. W tym przypadku
Przewodniczący wykonuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uprawnienia
zwierzchnika służbowego.”;
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000.

7) w § 54 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przedłożony przez Prezydenta projekt budżetu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia
zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego, z tym że wysokość budżetu
obywatelskiego, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym wynosi co najmniej 0,5%
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu.”;
8) w § 55 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rada w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać
w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.”;
9) w § 57:
a) w ust. 1 po wyrazie „przekazanie” dodaje się wyrazy „raportu o stanie gminy,”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1,
stanowiska komisji właściwej do spraw budżetu oraz opinii pozostałych komisji do
części sprawozdania oraz raportu o stanie gminy właściwych dla zadań komisji,
przedstawia Radzie opinię do wykonania budżetu, projekt uchwały z wnioskiem
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w terminie wynikającym
z przepisów o finansach publicznych oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy.
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie
gminy rozpatrywanym podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi może zabrać
głos 15 mieszkańców Gminy Miasta Toruń zgłoszonych w sposób określony ustawą
o samorządzie gminnym. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.”;
10) skreśla się § 73;
§ 2. W załączniku nr 1 do Statutu Gminy wskazanego w § 1 – Kodeks Etyczny Radnych
Miasta Torunia dokonuje się następujących zmian:
1) w preambule po wyrazach „Kodeksu Etycznego Radnych” wykreśla się wyraz „Rady”;
2) w art. 10 wyrazy „ze środkami społecznego przekazu” zastępuje się wyrazami
„z lokalnymi mediami”.
§ 3. W załączniku nr 2 do Statutu Gminy wskazanego w § 1 – Regulamin Rady Miasta
Torunia dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2 ust. 2 wyraz „Radnego” zastępuje się wyrazem „Radnych”;
2)
w § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przewodniczący zobowiązany jest, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym,
umieścić w porządku obrad na wniosek Prezydenta projekty uchwał oraz jeden projekt
uchwały na wniosek każdego z klubów radnych zgłoszone co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczęcia sesji rady z zastrzeżeniem, że zgłoszone projekty uchwał winne
spełniać warunki określone w § 30 ust. 1 do ust. 4 Regulaminu.”;
3) w § 28 ust. 4 skreśla się wyrazy „w szczególności przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Rady oraz”;
4) w § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot występujący z inicjatywą uchwałodawczą obowiązany jest przedstawić
projekt z uzasadnieniem oraz opinią co do jego zgodności z prawem. Projekt uchwały
powinien być zredagowany precyzyjnie, zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji
i odpowiadać tytułowi projektu uchwały.”;
b) skreśla się ust. 5 i ust. 5a,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Projekt uchwały, z wyjątkiem projektu pochodzącego od Prezydenta, skutkujący
zmianą wyniku budżetu określonego w uchwale w sprawie budżetu Gminy na dany
rok lub uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach kolejnych,
musi być zaopatrzony w pozytywną opinię Prezydenta Miasta co do możliwości
sfinansowania zamierzeń przewidzianych w projekcie”.
5) w § 31:
a) ust. 2. otrzymuj brzmienie:
,,2. Jeżeli projekt uchwały, z wyjątkiem projektu pochodzącego od Prezydenta lub ¼
ustawowego składu Rady, nie odpowiada wymogom § 30 Regulaminu, nie nadaje mu
się dalszego biegu a przewodniczący zwraca projekt wnioskodawcy do uzupełnienia z
zastrzeżeniem ust. 3.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli projekt uchwały nie odpowiada wymogom tylko § 30 ust. 1, 2 i 3
Regulaminu, Przewodniczący może nadać mu dalszy bieg, wyjaśniając Radzie powód
rezygnacji ze zwrotu projektu do uzupełnienia.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 za termin złożenia projektu, uważa
się odpowiednio: dzień złożenia uzupełnionego projektu w dziale Urzędu, o którym
mowa w § 37 ust. 1 Statutu lub dzień nadania projektowi dalszego biegu, zgodnie z
ust. 3.”;
6) w § 34:
a) ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„2. Jeśli głosowanie nie jest prowadzone za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych Przewodniczący
zarządza wybór komisji skrutacyjnej w składzie od 2 do 4 radnych celem
przeprowadzenia głosowania imiennego.”;
b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„4. Uzupełnienie lub zmianę porządku obrad po przystąpieniu do rozpatrywania
merytorycznych punktów porządku obrad może zaproponować komisja Rady, klub,
grupa co najmniej 3 radnych, Przewodniczący, Konwent Seniorów lub Prezydent.”;
7) w § 36:
a) w ust. 2 cyfrę „21” zastępuje się cyfrą „14”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym treść interpelacji i zapytań oraz
udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
gminy.”;
8) w § 38:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z przebiegu obrad sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie
przebiegu obrad i jest przechowywany w dziale Urzędu, o którym mowa w § 37 ust.
1 Statutu.”,
b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Imienne wykazy głosowań radnych stanowią załączniki do protokołu z obrad.”;
c) użyte w ust. 6 wyrażenie „Biuro Rady" zastępuje się wyrażeniem: ,,dział Urzędu,
o którym mowa w § 37 ust. 1 Statutu”;
9) w § 39 ust. 1:
a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) raporty o stanie gminy;”;
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

10)

11)

12)
13)

14)

„5) przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji projekty uchwał w
sprawach skarg na funkcjonowanie Prezydenta i gminnych jednostek
organizacyjnych oraz w sprawach wniosków i petycji;”;
w § 40:
a) w ust. 3 wyrazy „przewodniczący obrad” zastępuje się wyrazem „Przewodniczący”;
b) skreśla się ust. 7;
w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wystąpienie, za wyjątkiem wystąpień podczas debaty nad raportem o stanie gminy a
także wystąpień sprawozdawcy i w imieniu klubów lub komisji, nie może trwać dłużej
niż 5 minut. Drugie i następne przemówienie w tej samej sprawie tego samego mówcy
nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Czas wystąpienia dotyczącego wniosku lub
zapytania, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt 3 nie może trwać dłużej niż 3 minuty.”;
w § 47 ust. 2 na końcu pierwszego zdania dodaje się wyrazy „oraz Prezydentowi.”;
§ 52 otrzymuje brzmienie:
„§ 52. Odrzucenie projektu uchwały o której mowa w § 39 ust. 1 pkt 5 oznacza
zobowiązanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do przygotowania przez Komisję
nowego projektu.”;
w § 53:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.;
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu;
„3. Przewodniczący niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu
roboczym po zakończeniu sesji, podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy imienne wykazy głosowań
radnych.”.

§ 4. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy wskazanego w § 1 – Regulamin Komisji
Rewizyjnej dokonuje się następujących zmian:
1) § 3 otrzymuje brzmienie;
„§ 3. Do kompetencji Komisji należy:
1) kontrola działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych rozliczających
się na zasadach prawa budżetowego, jednostek pomocniczych oraz na podstawie
udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa osób prawnych z udziałem Miasta
Torunia;
2) opiniowanie projektów uchwał na wniosek Rady, jej Przewodniczącego oraz
podmiotów uprawnionych do ich zgłaszania;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
4) zajmowanie stanowiska w kwestiach przekazanych Komisji przez Radę;
5) podejmowanie uchwał Komisji w sprawie kontroli;
6) wydawanie opinii w sprawie wykonania budżetu, formułowanie ocen, opinii
i propozycji dotyczących gospodarki budżetowej oraz organizacji pracy Urzędu Miasta
i miejskich jednostek organizacyjnych;
7) występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi
z tytułu wykonania budżetu;
8) występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie wotum zaufania z tytułu
rozpatrzenia raportu o stanie gminy.”;
2) w § 5 skreśla się ust. 2;
3) w § 7:
a) w ust. 4 po wyrazie „Komisji” dodaje się wyrazy „po zapoznaniu się przez Komisję,”;
b) w ust. 5 na początku zdania dodaje się wyraz „Prezydent i”;
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Po uzyskaniu pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń odnoszących się do zawartych
w protokole ustaleń Komisja może zwrócić protokół zespołowi kontrolującemu celem
uzupełnienia kontroli.”.
§ 5. Dodaje się załącznik nr 4 do Statutu Gminy wskazanego w § 1 – Regulamin Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia ósmej kadencji Rady Miasta Torunia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski

Przewodniczący
doraźnej Komisji RMT

Paweł Gulewski

Załącznik
do uchwały nr …….
Rady Miasta Torunia
z dnia ……………….

Załącznik Nr 4 do Statutu

Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Torunia, zwana dalej „Komisją”,
działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu.
§ 2. Komisja jest wewnętrznym organem Rady.

5)
6)

§ 3. Do kompetencji Komisji należy:
przygotowanie dla Rady projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg na funkcjonowanie
Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg
w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
przygotowanie dla Rady projektów rozstrzygnięć w sprawach wniosków, których
przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz
lepszego zaspokajania potrzeb ludności;
przygotowanie dla Rady projektów rozstrzygnięć w sprawach petycji kierowanych do
Rady;
opiniowanie projektów uchwał na wniosek Rady, jej Przewodniczącego oraz podmiotów
uprawnionych do ich zgłaszania;
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
zajmowanie stanowiska w kwestiach przekazanych Komisji przez Radę.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 4. 1. Komisja działa na podstawie planów pracy sporządzanych raz na rok.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych.
3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
4. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy ponadto:
inicjatywa w zakresie opracowywania projektów planów pracy Komisji;
ustalanie terminów i porządku dziennego posiedzeń;
przygotowywanie projektów uchwał Komisji;
czuwanie nad przygotowywaniem i przebiegiem posiedzeń;
wyznaczanie sprawozdawców na posiedzenia Komisji i sesje Rady;
występowanie do Przewodniczącego o powołanie eksperta;
podpisywanie korespondencji oraz dokumentów przyjętych przez Komisję.

1)

2)

3)
4)

§ 5. Przewodniczący:
1) przekazuje Komisji skargi, wnioski i petycje niezwłocznie po ich wpływie do działu
Urzędu, o którym mowa w § 37 ust. 1 Statutu;
2) występuje do Prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
o wyjaśnienia dotyczące wniesionej skargi;
3) występuje do Prezydenta i właściwej komisji merytorycznej o zaopiniowanie
wniesionych wniosków i petycji.

§ 6. 1. Komisja prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie będącej przedmiotem
skargi:
1) analizuje dostępny materiał dowodowy;
2) może żądać dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień w przedmiocie skargi
zarówno od strony skarżącej, jak i od osoby, której dotyczy skarga.
2. Komisja rekomendując Radzie propozycję rozstrzygnięcia skargi może wnioskować o:
1) uznanie skargi za bezzasadną;
2) uznanie skargi za zasadną w całości lub w części;
3) uznanie skargi za niewłaściwie skierowaną podmiotowo lub przedmiotowo;
4) uznanie skargi za niemożliwą do rozstrzygnięta z powodu niemożności ustalenia jej
przedmiotu i wezwanie wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia.
§ 7. 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy znajdujące się w kompetencji Rady,
w szczególności zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
2. Wnioski w sprawie budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w Statucie.
3. Wnioski w sprawie nazewnictwa ulic, placów itp. oraz pomników i tablic
pamiątkowych rozpatrywane są przez właściwą komisję Rady.
§ 8. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady. Petycje rozpatrywane są
w trybie przepisów o petycjach.
§ 9. 1. Projekty rozstrzygnięcia Komisji są przedmiotem obrad Rady.
2. Rada może projekt uchwały przyjąć lub odrzucić.
3. Przyjmując projekt uchwały Rada może dokonać w nim zmian.
4. Odrzucenie przez Radę projektu uchwały Komisji oznacza zobowiązanie Komisji
do ponownego jego sporządzenia z uwzględnieniem uwag podnoszonych podczas
rozpatrywania projektu uchwały.
§ 10. Do działalności komisji, w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Działu II
i Działu III Regulamin Rady Miasta Torunia.

UZASADNIENIE
Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130),
która zmienia w istotny sposób ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000). Zmiana ustawy samorządowej z kolei pociąga za sobą
konieczność dostosowania zapisów Statutu Gminy Miasta Toruń stanowiącego załącznik do
uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 roku w sprawie przyjęcia
Statutu Gminy Miasta Toruń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2017r. poz. 1352) tak, aby Rada Miasta Torunia kolejnej – VIII kadencji mogła zacząć
funkcjonować w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Nowe przepisy, zgodnie
z dyspozycją zawartą w art. 15 wspomnianej ustawy, stosuje się do kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ta ustawa weszła w życie.
W związku z powyższym Rada Miasta Torunia uchwałą nr 839/18 z dnia 22 marca 2018r.
powołała Komisję doraźną do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń.
Komisja opracowała propozycje nowelizacji i po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta
i klubów radnych niniejszym przedstawia projekt uchwały w tym zakresie.
Podstawowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania Statutu Gminy Miasta
Toruń na skutek uchwalenia cytowanej ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. Są to następujące
zmiany:
1.
ust. 9 § 11, § 54 ust. 3a oraz § 55 ust. 5 Statutu wynika z wprowadzenia nowej instytucji
ustawowej budżetu obywatelskiego;
2.
zmiany mające na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie funkcjonowania
i kontrolowania rad gmin:
a) pkt 10 § 28 Statutu oraz skreślenie ust. 5 i 5a § 30 Regulaminu Rady Miasta Torunia
wynika z wprowadzenia nowej instytucji ustawowej obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej. W dotychczasowym Statucie inicjatywę uchwałodawczą miało 150
mieszkańców. Po zmianie ustawy o samorządzie gminnym inicjatywa
uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia
posiadających czynne prawa wyborcze do Rady. Zmiana ta będzie wymagała
uchwalenia odrębnej uchwały regulującej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim
muszą odpowiadać składane projekty;
b) § 57 ust. 1, 3 i 4 Statutu oraz ust. 1 pkt 1a § 39 i ust. 2 § 41 Regulaminu Rady Miasta
Torunia wynika z wprowadzenia nowej instytucji ustawowej raportu o stanie gminy
obejmującego podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego oraz umożliwienia mieszkańcom udziału w debacie nad
raportem i uprawnienia radnych do zabierania w tej sprawie głosu bez ograniczeń
czasowych;
c) ust. 2 § 34 oraz ust. 1 pkt 2 i ust. 3 § 38, ust. 1 i ust. 3 § 53 Regulaminu Rady Miasta
Torunia wynika ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym określającej, że każde
głosowanie jest imienne oraz sposobu publikowania wykazów głosowań;
3.
§ 33 i § 34 Statutu, ust. 1 pkt 5, § 39 i § 52 Regulaminu Rady Miasta Torunia, § 3
i skreślenie ust. 2 § 5 Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz dodanie Regulaminu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji wynika z wprowadzenia nowej instytucji ustawowej komisji
skarg, wniosków i petycji oraz ustalenia przez ustawodawcę, że sprawy te rozpatrywane
są wyłącznie przez radę gminy;
4.
§ 37 ust. 3 Statutu – ustawodawca określił, w jakim zakresie przewodniczący rady jest
zwierzchnikiem służbowym wobec pracowników obsługujących radę gminy;

5.

6.

7.

skreślenie § 73 Statutu jest niezbędne na skutek uchylenia przepisu o konieczności
wezwania rady gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia przed
wniesieniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
§ 27 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Torunia – zmiana na skutek zobowiązania ustawą
przewodniczącego rady do wprowadzenia pod obrady rady jednego projektu uchwały na
wniosek każdego z klubów radnych;
ust. 2 i ust. 5 § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia - ustawodawca określił termin
do udzielenia odpowiedzi na zapytania i interpelacje oraz określił sposób podawania
do publicznej wiadomości.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i doprecyzowują niektóre zapisy Statutu
w oparciu o doświadczenie nabyte podczas dotychczasowego funkcjonowania Gminy i jej
organów oraz wprowadzają drobne korekty redakcyjne i pisarskie: § 26 ust. 1 Statutu,
preambuła i art. 10 Kodeksu Etycznego Radnych Miasta Torunia, ust. 2 § 2, ust. 4 § 28, ust. 1
§ 30, ust. 3 i ust. 4 § 31, ust. 6 § 38, ust. 3 i skreślenie ust. 7 § 40, ust. 2 § 47 Regulaminu Rady
Miasta Torunia oraz ust. 4, 5 i 6 § 7 Regulamin Komisji Rewizyjnej.

