
STANOWISKO NR 2/19 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 12 września 2019 r. 
 
 

w sprawie treści budżetu miasta na rok 2020. 
 
 
Na podstawie § 54 ust. 2 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) postanawia się, co następuje:  
 
 

§ 1. W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 
skutkującymi zmniejszeniem dochodów własnych miasta, a także koniecznością zapewnienia 
warunków dla dalszego rozwoju Torunia, ustala się następujące zasady i kierunki kształtowania 
budżetu miasta na rok 2020:   

1) w zakresie dochodów i wydatków bieżących zaplanowanie nadwyżki bieżącej na 
poziomie nie niższym, niż 80 mln zł, co wymagać będzie: 
a) dostosowania stawek podatków, opłat i cen lokalnych do warunków rynkowych oraz 

do wzrostu kosztów bieżącego utrzymania miasta, w szczególności kosztów 
finansowanych tymi opłatami, z uwzględnieniem skutków społecznych 
i ekonomicznych, 

b) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań, z zapewnieniem priorytetu 
dla wydatków miasta związanych z realizacją dofinansowanych przedsięwzięć, 

c) podejmowania działań na rzecz poprawy ściągalności dochodów z tytułu należnych 
danin publicznych, opłat oraz  dochodów z mienia, 

d) podejmowania działań zmierzających do optymalizacji wydatków oraz doskonalenia 
systemu funkcjonowania miasta, w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych 
w  instytucjach miejskich, 

e) zapewnienia środków na racjonalne podwyżki płac pracowników sfery budżetowej 
z uwzględnieniem stopnia złożoności realizowanych zadań oraz dążenie do 
równomiernego poziomu wynagrodzeń na podobnych stanowiskach we wszystkich 
sferach działalności, 

f) dostosowania zakresu rzeczowego zadań fakultatywnych do możliwości 
finansowych miasta, 

g) ograniczania podejmowania nowych przedsięwzięć, skutkujących zmniejszeniem 
dochodów lub zwiększeniem wydatków wyłącznie do tych, dla których wskazano 
źródła finansowania w postaci realnych do wypracowania dodatkowych dochodów;  

2) w zakresie wydatków inwestycyjnych: 
a) zapewnienie finansowania dla zadań rozpoczętych przed rokiem 2020, 
b) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, 
c) priorytetowe traktowanie zadań, dla których pozyskano zewnętrzne źródła 

finansowania w wysokości co najmniej 60% kosztów, 
d) proponowanie zmian w zakresach rzeczowych skutkujących obniżeniem kosztów 

realizacji (typu zmiana technologii, materiałów, okresu realizacji, etapowanie), 
e) zaplanowanie środków na przygotowanie projektów możliwych do realizacji przy 

udziale środków z UE w  ramach perspektywy  finansowej 2021-2027; 
3) w zakresie innych działań:  

a) wdrażanie różnorodnych instrumentów finansowych w celu zmniejszenia  rocznych 
wydatków z tytułu obsługi zadłużenia miasta w roku 2020 i kolejnych latach 



objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,  
b) wykorzystanie potencjału miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek ze 100% 

lub większościowym udziałem Gminy Miasta Toruń, dla realizacji i finansowania 
priorytetowych zadań miasta. 

 
 
§ 2. Przy rozpatrywaniu wniosków składanych do budżetu miasta stosowanie zasad 

określonych w § 1. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


