
STANOWISKO NR 5/13 
Rady Miasta Torunia 

z dnia 26 września 2013 r. 
 

w sprawie treści budżetu miasta na rok 2014. 
 
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 2000 r. Nr 4 poz. 27 ze zm.1)  
 
zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do kierowania się przy konstruowaniu projektu 
budżetu na rok 2014 celami określonymi w planach i programach operacyjnych z zakresu 
zarządzania strategicznego Gminy oraz założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta na lata 2013-2038. 
 
Ponadto: 

§ 1. Uznaje się za pierwszoplanowe prowadzenie działań zmierzających do 
minimalizacji skutków ryzyk wynikających ze spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego 
kraju, w tym do przeciwdziałania nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez: 

1) optymalizację dochodów z podatków, opłat, umów cywilnoprawnych oraz sprzedaży 
mienia z uwzględnieniem tworzenia systemu zachęt w celu pobudzenia lokalnej 
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy; 

2) pozyskiwanie środków z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych dla realizacji zadań 
inwestycyjnych i bieżących miasta ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć 
podejmowanych w celu realizacji planów i programów strategicznych przyjętych 
uchwałami Rady Miasta Torunia; 

3) finansowanie w pierwszej kolejności zadań bieżących i inwestycyjnych rozpoczętych 
przed rokiem 2014; 

4) dostosowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych miasta, poza wydatkami, o jakich 
mowa w pkt. 3, do ograniczonych możliwości dochodowych. 

 
§ 2. Wskazuje się na: 

1) konieczność zapewnienia odpowiednich środków na przygotowanie programów, 
projektów lub zadań do aplikowania o ich współfinansowanie ze środków budżetu Unii 
Europejskiej w nowym okresie programowania; 

2) uwzględnienie szczególnie tych opinii i propozycji, w których wskazano zewnętrzne 
źródła finansowania; 

3) wykorzystanie alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych, w 
szczególności nie obciążających wskaźnika długu publicznego, w tym m.in. partnerstwa 
publiczno - prywatnego; 

4) poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych miasta w celu 
zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia w roku 2014 i w kolejnych latach. 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Torunia 
/-/Marian Frąckiewicz 

                                                 
1 Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2000 r. Nr 88 poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185, z 2004 r. 
Nr 24 poz. 297, z 2010 roku nr 44, poz. 452, nr 153, poz. 1894, z 2011 r. Nr 95 poz. 747, Nr 271 poz. 2725 oraz z 2013 r. 
poz. 2809 i 2810. 


