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Budżet miasta na 2019 uchwalony

[1]
Podczas 3. sesji w dniu 10 stycznia 2019 roku radni jednomyślnie uchwalili budżet miasta
Torunia na rok 2019 i Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2019-2044.
- Teraz przed nami niełatwy okres zrealizowania tego budżetu. Przyjdzie nam to robić z
opanowaniem, chłodnym podejściem do tych zadań, które są przed nami, ale z pełną determinacją,
że trzeba je wszystkie zrealizować. A jeśli nie zrealizować, to przynajmniej doprowadzić do momentu,
kiedy ich wykonanie będzie oczywiste. Jeżeli zaś coś nie będzie wychodziło, to wtedy jesteśmy
zobowiązani, żeby przed państwem radnymi się wytłumaczyć i prosić o ewentualne zgody –
powiedział prezydent Michał Zaleski po przyjęciu uchwały budżetowej.
Budżet miasta na rok 2019 zakłada dochody w wysokości blisko 1 190 mln zł, z czego dochody z
podatków PIT i CIT to 330 mln zł, a 271 mln zł to subwencje.
Wydatki w 2019 roku są zakładane w wysokości 1 344 mln zł. Wydatki bieżące to 1 003 200 000 zł.
Najwięcej, bo 368 mln zł przeznaczonych zostanie na oświatę i edukację, w drugiej kolejności zaś na
247 mln zł na opiekę społeczną i zdrowie. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje, to 340,8 mln zł.
Zakładany deficyt miasta wynosi 154 00 000 zł.
Miasto w 2019 roku nie przestaje inwestować – na ten cel przeznaczy 340,8 mln zł. – Z tej kwoty 270
mln zł to inwestycje bądź już zaczęte, bądź te, których efekty będą dopiero w tym roku widoczne. To
naprawdę duży rozmach, jak na skalę miasta wielkości Torunia – wyjaśnił prezydent Michał
Zaleski. W planie inwestycyjnym na 2019 roku zapisanych jest 41 zadań, których realizacja jest lub
ma być współfinansowana środkami z Unii Europejskiej.
Największą część, bo aż 34 proc. (116.590 tys. zł), zajmą inwestycje drogowe, w tym m.in.:
zakończenie przebudowy Pl. Chrapka, przebudowa ul. Włocławskiej, rozbudowa DK 91 od ul. Polnej
do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą oraz
dokumentacja przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego wraz z przeprawą tymczasową i drogami
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dojazdowymi czy budowa parkingów, dróg wewnętrznych, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, dróg
rowerowych.
Na budowę dróg przeznaczonych będzie w 2019 roku 116,6 mln zł. Kontynuowany będzie też
Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 (30 mln zł), w ramach którego przebudowane
zostaną drogi lokalne w 36 lokalizacjach oraz nastąpi przygotowanie dokumentacji projektowych.
Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych zaś kosztować będzie 1,1 mln zł.
Kolejne inwestycje:
- budownictwo mieszkaniowe – 26,4 mln zł
- administracja publiczna – 4,6 mln zł
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 1,4 mln zł
- oświata i wychowanie – 17,3 mln zł
- ochrona zdrowia – 11,9 mln zł
- pomoc społeczna – 5,7 mln zł
- rodzina (w tym rozbudowa trzech żłobków i budowa żłobka miejskiego przy ul. Andersa) – 7 mln zł
- gospodarka komunalna (w tym rewitalizacja terenów zieleni) – 39,7 mln zł
- kultura (w tym kontynuacja projektu Toruńska Starówka i budowa Muzeum Twierdzy Toruń) – 50
mln zł
- kultura fizyczna (m.in. modernizacja basenu przy ul. Bażyńskich) – 37,5 mln zł
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