
UCHWAŁA NR 66/19 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 7 lutego 2019 r. 
 

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 2018 r. poz. 6506) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„4. W sprawach dotyczących Gminy radny składa do Prezydenta interpelacje i zapytania 
na zasadach wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.”: 

2) w § 65 w ust. 2 wykreśla się zdanie drugie. 
 

§ 2. W załączniku nr 2 do Statutu Gminy wskazanego w § 1 – Regulamin Rady Miasta 
Torunia dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 17 skreśla się ust. 2; 
2) w § 27 w ust. 2 wyraz czterech zastępuje się wyrazem trzech; 
3) § 36 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36. Każdorazowo w porządku obrad powinien być uwzględniony punkt „Wnioski 
radnych”.”; 

4) skreśla się § 37; 
5) skreśla się w § 39 ust. 1 pkt 3; 
6) w § 45 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Inne oświadczenia mogą być złożone w punkcie porządku obrad wnioski radnych.” 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 

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


