
STANOWISKO NR 8/10 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 30 września 2010 r. 
 
w sprawie treści budŜetu miasta na rok 2011. 
 
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, Nr 88 poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185 oraz 
z 2004 r. Nr 24 poz. 297) zobowiązuje się Prezydenta Miasta Torunia do kierowania się przy 
konstruowaniu projektu budŜetu na rok 2011 celami określonymi w planach i programach 
operacyjnych z zakresu zarządzania strategicznego Gminy, załoŜeniami przyjętymi w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2013 i uchwałami Rady Miasta o 
zaciągnięciu zobowiązań wieloletnich na finansowanie inwestycji oraz: 

 
§ 1. Uznaje się za pierwszoplanowe zadanie kontynuowanie działań związanych z 

zapewnieniem środków niezbędnych do budowy nowego mostu drogowego przez Wisłę oraz 
rozbudowy infrastruktury technicznej: głównego drogowego układu szkieletowego miasta, 
ulic i dróg lokalnych. 

 
§ 2. Utrzymania nakładów inwestycyjnych na poziomie co najmniej 25% wydatków 

budŜetu miasta. 
 
§ 3. Zapewnienia odpowiednich środków dla działań promocyjnych, mających na celu 

wykorzystanie walorów inwestycyjnych i turystycznych Miasta. 
 
§ 4. Podjęcia działań celem zabezpieczenia środków finansowych gwarantujących 

rozbudowę infrastruktury kulturalnej miasta w związku z ubieganiem się Torunia o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. oraz na realizację działań wynikających z aplikacji o 
ten tytuł. 

 
§ 5. Pozyskiwania tanich lub bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację zadań 

własnych miasta, w szczególności przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 
§ 6. Uwzględnienia środków na uzbrojenie terenów o charakterze inwestycyjnym i pod 

budownictwo mieszkaniowe. 
 
§ 7. Uwzględnienia przy konstruowaniu budŜetu opinii i propozycji, szczególnie tych, w 

których wskazano zewnętrzne źródła finansowania. 
 
§ 8. Zaplanowania wydatków bieŜących Miasta na poziomie zapewniającym realizację 

zadań własnych oraz wymaganych prawem standardów, z uwzględnieniem potrzeby 
tworzenia skutecznych mechanizmów ubiegania się o środki zewnętrzne (w tym z Unii 
Europejskiej). 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 

/-/Waldemar Przybyszewski 


