
STANOWISKO NR 5/18 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 6 września 2018 r. 
 
w sprawie treści budżetu miasta na rok 2019. 
 
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) zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do:  
 

§ 1. Kierowania się przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 założeniami 
i celami określonymi w planach i programach operacyjnych z zakresu zarządzania 
strategicznego Gminy, w tym w szczególności określonymi w: 

1) uchwale nr 805/18 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia; 

2) uchwale nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Strategii 
Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 oraz uchwale nr 861/18 Rady Miasta Torunia 
z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia 
do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 roku; 

3) uchwale nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 

 
§ 2. Optymalizacji dochodów z podatków, opłat i umów cywilno – prawnych w celu 

zapewnienia finansowania wzrastających kosztów realizacji zadań własnych oraz 
wygenerowania nadwyżki bieżącej w roku 2019 i w latach następnych zapewniającej 
bezpieczny poziom obsługi zadłużenia miasta, z uwzględnieniem kontynuowania ulg 
i zwolnień w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości. 

 
§ 3. Dostosowania wydatków bieżących i inwestycyjnych miasta do realnych możliwości 

dochodowych.   
 
§ 4. Optymalnego wykorzystania środków z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020, poprzez zapewnienie środków na przygotowanie i realizację projektów.  
 
§ 5. Finansowania zadań własnych miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków 

pochodzących z UE i innych źródeł pomocowych. 
 
§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków składanych do budżetu miasta priorytetowego 

traktowania tych przedsięwzięć, dla których wskazano zewnętrzne źródła finansowania. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Marcin Czyżniewski 


