
UCHWAŁA NR 52/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 
w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 
 
Na podstawie art 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) oraz § 11 Statutu Gminy Miasta Toruń stanowiącego załącznik 
do uchwały 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 2018 r., poz. 6506) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz 
szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Prezydenta Miasta Torunia budżetu 
obywatelskiego w formie Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu, stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Na budżet obywatelski w Toruniu przeznacza się corocznie nie mniej niż 6% 

wykonanych dochodów Gminy Miasta Toruń z tytułu podatku od nieruchomości zawartych 
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Torunia. 

2. Kwota określona w ust. 1 nie może być mniejsza niż kwota minimalna ustalona zgodnie 
z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 z późn. zm.). 

3. Kwotę, o której mowa w ust. 1 zaokrągla się do pełnych dziesiątek tysięcy złotych 
w górę. 

 
§ 3. W uchwale nr 655/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie 

budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji 
Społecznych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3501) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu 
konsultacji społecznych”; 

2) uchyla się § 1; 
3) uchyla się § 2; 
4) uchyla się § 3. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 

                                                
1 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500. 


