
Projekt Budżetu Miasta Torunia 

na rok 2021



Determinanty opracowania projektu budżetu na rok 2021

1. nadal obowiązywać będą ograniczenia w życiu publicznym związane      

z epidemią Covid 19 determinujące sposób funkcjonowania samorządu      

i zakres podejmowanych zadań,

2. dochody miasta podlegać będą dalszemu osłabieniu na skutek 

kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, 

3. otoczenie gospodarcze i prawne będą podstawowym ryzykiem 

realizacji budżetu warunkującym możliwość podejmowania działań 

prorozwojowych zarówno w roku 2021, jak i w latach kolejnych,

4. poziom zadłużenia miasta planowany na rok 2021 i lata kolejne musi 

odpowiadać realnym możliwościom jego obsługi w perspektywie 

trwającego kryzysu ekonomicznego,

5. przy ograniczonych dochodach miasto musi wypracować nadwyżkę 

bieżącą (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi) na poziomie pozwalającym utrzymać zdolność kredytową 

umożliwiającą rozwój Torunia. 



Budżet miasta na r. 2021- podstawowe wielkości w tys. zł
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Budżet miasta na r. 2021- podstawowe wielkości w tys. zł                         

(bez dotacji i subwencji)
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Subwencja oświatowa; 298

subwencja rówoważąca; 14

Udziały w PIT i CIT; 322

Pcc i inne z budżetu 

państwa; 24

Podatki i opłaty lokalne; 

265

Sprzedaż majątku; 51

Dotacje inwestycyjne; 73

Dotacje bieżące UE; 37

Dotacje na wydatki 

bieżące; 265

STRUKTURA DOCHODÓW ogółem 2021 (1.348,6mln zł) 

298 mln265 mln

265 mln

73 mln

322 mln

724 mln zł, tj. 54%: dotacje i 

subwencje oraz środki na 

inwestycje- ŚRODKI CELOWE

625 mln zł, tj. 46%: PIT, CIT, 

podatki i opłaty lokalne= 

„DOCHODY 

ROZPORZĄDZALNE”



DOCHODY „ROZPORZĄDZALNE” - WPŁYWY Z PIT OD R. 2013 (dane w mln zł)
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DOCHODY „ROZPORZĄDZALNE” – wpływy z podatku od nieruchomości 
od r.  2013 (dane w mln zł)
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DOCHODY „ROZPORZĄDZALNE” – wpływy ze sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej od r.  2013 (dane w mln zł)
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DOTACJE I DOCHODY CELOWE W LATACH 2017-2021
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OGÓŁEM, w tym: subwencja oświatowa dotacje z budżetu państwa
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Rok 2021/2019: +51 mln zł;

w trakcie roku 2021 spodziewany 

kolejny wzrost o ok. 30 mln zł 



NIEDOBÓR ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE OŚWIATY W LATACH 2013-
2021 (w mln zł)
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Dochody bieżące do dyspozycji miasta służące realizacji zadań  własnych

lp tytuł wpływów Rok 2019 Plan 2020 Projekt 2021

Wpływ na 
poziom środków 

własnych
(w odniesieniu do 

r. 2019)
1 2 3 4 5 6

1 Dochody bieżące „rozporządzalne” 611 403 576 867 594 784 -16 619

2
Dopłata do systemu oświaty
(w tym z odpłatności rodziców) 

113 856 135 308 134 485 -20 629

3 Pokrycie straty Szpitala Miejskiego 5 274 9 751 14 500 - 9 226

4
Zapewnienie wkładu własnego do 

projektów „miękkich” UE, inne 
rozliczenia 

1 377 2 241 8 075 -6 698

5 Koszty gospodarki odpadami 0 0 0 0

6 Pozostaje do dyspozycji miasta 490 896 429 567 437 724 -53 172

Środki na realizację 

pozostałych zadań miasta 

bieżących i inwestycyjnych 



Poziom nadwyżki bieżącej w latach 2012-2021
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Nadwyżka bieżąca to różnica pomiędzy

dochodami bieżącymi, a wydatkami

bieżącymi. Z tych środków miasto

realizuje inwestycje i finansuje koszty

obsługi długu.

Postępujący od roku 2017 permanentny

niedobór środków przekazywanych

z budżetu państwa na pokrycie kosztów

systemu oświaty powoduje osłabienie

finansów wszystkich samorządów

w kraju.

Zmiany w podatku PIT wprowadzone w

IV kwartale 2019 roku oraz ubytek

dochodów wywołany pandemią Covid-19

to czynniki dodatkowo pogarszające tę

sytuację.

Miasto musi utrzymać nadwyżkę bieżącą

na poziomie min. ok. 100 mln zł, aby

zapewnić bezpieczeństwo finansowe

i zdolność kredytową.

127



Wydatki bieżące na zadania własne, finansowane dochodami 
„rozporządzalnymi” (w tys. zł)

Lp.
Wydatki finansowane dochodami 

"rozporządzalnymi"

Wykonanie Plan
Różnica do 

2019 
Zmiana do 
2019 w %

2019 2020 2021

1 wynagrodzenia poza oświatą i TCUW 89 857 87 140 83 833 -6 024 -7

2 zdrowie i polityka społeczna 46 985 51 156 48 912 1 927 4

3 utrzymanie i tworzenie terenów zielonych 5 597 6 662 6 795 1 198 21

4 komunikacja miejska 75 595 67 254 68 815 -6 780 -9

5 utrzymanie, oświetlenie i oczyszczanie dróg 24 415 22 740 19 740 -4 675 -19

6 wydatki na promocję 4 631 3 067 1 697 -2 934 -63

7 wydarzenia kulturalne 4 561 2 951 2 180 -2 381 -52

8 dotacje dla miejskich instytucji kultury 20 572 22 173 17 275 -3 297 -16

9
dotacje dla instytucji kultury 
współprowadzonych (CSW, ECFC, Książnica)

4 200 6 719 6 700 1 500 35

10
zadania z zakresu sportu, w tym na organizację 
imprez 

25 758 21 791 21 270 -4 488 -17

11 remonty 17 292 8 094 3 265 -14 027 -81

12 pozostałe wydatki zadań własnych 52 202 50 176 44 785 -7 417 -14

13 "janosikowe" 2 235 1 528 472 -1 763 -79

14 rezerwy i poręczenia 0 7 819 13 355 13 355 x

Ogółem 373 900 359 250 339 094 -34 806 -9



kontynuowane, 
bez 

dofinansowania

wynikające z 
programów, 

budżetu 
obywatelskiego

dla których 
pozyskano 

dofinansowanie

nowe

144
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STRUKTURA INWESTYCJI POD WZGLĘDEM CELOWOŚCI REALIZACJI (237 mln zł)



dotacje 
inwestycyjne i 

środki PGE

środki z FIL z 
2020 r

dochody z 
majątku

finansowanie 
dłużne 99

74

29
35

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W R. 2021 (237 mln zł)



ZADŁUŻENIE OD R. 2010 (DANE W MLN ZŁ)
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STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA

FitchRatings

(aktualizacja ratingów październik 2020r.)

Miasto Toruń

Raport kredytowy

Międzynarodowy w walucie zagranicznej

Długoterminowy BBB

Międzynarodowy w walucie krajowej

Długoterminowy BBB

Krajowy

Długoterminowy A+(pol)

Perspektywa ratingów Stabilna

Główne czynniki ratingów:

▪ bezpieczne wskaźniki zadłużenia

▪ zbilansowane wyniki budżetowe

▪ dobra polityka zarządzania długiem

▪ długoterminowe prognozy finansowe

▪ dobre zarządzanie finansowe i 
strategiczne w mieście

▪ wzrost zadłużenia po 2020 r.



INWESTYCJE 2018

INWESTYCJE  2021
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KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2021 (237 mln zł)
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INWESTYCJE Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM: 
WYDATKI W R. 2021 OGÓŁEM: 144 MLN ZŁ 

DOFINANSOWANIE ZAPISANE W DOCHODACH BUDŻETU 2021:               

74,2 MLN ZŁ, z tego:

- środki UE: 53 mln zł,

- środki budżetu państwa: 19,6 mln zł,

- środki PGE Toruń SA: 1,6 mln zł

- oraz dodatkowo środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane 

w r. 2020: 29,3 mln zł.   



Inwestycje współfinansowane (środki UE)  

Projekty drogowe: 13.305 tys. zł, w tym:

• Poprawa infrastruktury przystanków 
autobusowych: 4.585 tys. zł ( całkowita 
wartość projektów l. 2018-2021 8.585 tys. 
zł, dofinansowanie z UE: 5.930 tys. zł)

• Budowa parkingów Park& Ride wraz z 
drogami dojazdowymi: 5.000 tys. zł 
(całkowita wartość w l. 2015-2023: 
28.322tys. zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 
17.130 ty. zł)

• Plan rozwoju komunikacji rowerowej na 
terenie miasta Torunia: 1.180 tys. zł

(całkowita wartość w l. 2020-2021: 2.030 
tys. zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 1.374 
tys. zł)

• Dokumentacja projektowa dla projektów 
Bit-City II- modernizacja linii kolejowej 
353: 2.540 tys. zł



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Gospodarka mieszkaniowa: Gminny Program Rewitalizacji:  6 000 tys. zł, 

( całkowita wartość projektu : 10.736 tys. zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 7.660 tys. zł,
prace w budynkach przy: ul.Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / 
Jagiellończyka 2, Letniej. )

Administracja publiczna:  Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 : 3.435 tys. (całkowita 
wartość projektu : 3.720 tys. zł, dofinansowanie: 3.161 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Oświata i wychowanie:  6.520 tys. zł, w tym:
• Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego –

Starówka dla Ciebie , Ty dla Starówki , IV LO przy ul. 
Warszawskiej: 360 tys. zł (całkowita wartość projektu w 
l. 2019-2020: 1.331 tys. zł, dofinansowanie: 755 tys. zł)

• Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja 
odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni 
społecznej , X LO: 450 tys. zł (całkowita wartość projektu 
w l. 2019-2021: 1.0.19 tys. zł, dofinansowanie: 655 tys. 
zł)

• Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej : 
3.100 tys. zł (całkowita wartość projektu 7.202 tys. zł, 
dofinansowanie: 5.500 tys. zł)

• Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2: 
1.980 tys. zł, dofinansowanie: 1.460 tys. zł

• Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem 
innowacyjnego kształcenia w Toruniu: 630 tys. zł 
(całkowita wartość zadania: 1.313 tys. zł, dofinansowanie: 
990,5 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Ochrona zdrowia:   4.058 tys. zł, w tym:

•Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem

na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu: 3.300 tys. zł 
(całkowita wartość zadania: 8.500 tys. zł, dofinansowanie: 5.720 tys. zł)

• Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja

systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony

zdrowia- SSM, MPS, ZPO: 758 tys. zł ( środki na wkład własny dla projektu )



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Pomoc społeczna:   6.840 tys. zł, w tym:

•REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie 
użyteczne: 4.700 tys. zł (koszt zadania w l. 2016-2022: 12.283 tys. zł, dofinansowanie ze 
środków RPO WK-P: 10.250 tys. zł)

•Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na 
świadczenie usług w społeczności lokalnej: 850 tys. zł (całkowita wartość zadania w l. 
2019-2021: 3.819 tys. zł, dofinansowanie: 3.240 tys. zł)

•Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. 
Parkowej 3 na cele społeczne: 320 tys. zł (całkowita wartość zadania w l. 2020-2021: 820 
tys. zł, dofinansowanie: 775 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Pomoc społeczna:   6.840 tys. zł, w tym:

•Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z

przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej: 200 tys. zł (całkowity koszt 
inwestycji: 3.700 tys. zł, dofinansowanie: 2.728 tys. zł.)

•Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z

przeznaczeniem na mieszkania chronione: 320 tys. zł (całkowita wartość projektu : 3.758 
tys.zł,  dofinansowanie w ramach RPO WK-P, w kwocie 2.860 tys. zł) 

•Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 450 tys. 
zł (koszt inwestycji: 1.500 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w

kwocie: 1.000 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:   9.205 tys. zł, w tym:

•Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie 
OZE w obiektach użyteczności publicznej: 4.705 tys. zł, (całkowity koszt w latach w l. 
2017-2022: 38.146 tys. zł, dofinansowanie z UE: 23.954 tys. zł)

•Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej: 3.500 tys. zł ( całkowita wartość w l. 2019-2023: 7.720 tys. 
zł, dofinansowanie: 5.330 tys. zł)

•Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu – 3 etap: 
1.000 tys. zł ( całkowity koszt w l. 2019-2022: 4.004 tys. zł, dofinansowanie:2.980 tys. 
zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:   11.177 tys. zł, w tym:

•Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO-etap II: 
850 tys. zł (Całkowity koszt zadania: 71,4 mln zł w tym wydatki inwestycyjne: 34,4 mln zł i 
bieżące: 37 mln zł dofinansowanie z POIiŚ: 54,3 mln zł -prace konserwatorskie 
przeprowadzone zostaną w 13 obiektach)

•Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne: 3.470 tys. zł 
(całkowita wartość w l. 2015-2022: 7.774 tys. zł, dofinansowanie: 4.975 tys. zł)

•Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW : 950 tys. zł 
(całkowita wartość zadania: 15.822 tys., dofinansowanie: 11.052 tys. zł)

•Space EduHUB Toruń : 4.000 tys. zł (całkowity koszt inwestycji: 15.660 tys., 
dofinansowanie: 11.730 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki UE) 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:   11.177 tys. zł, w tym:

• Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski: 536 tys. zł, (koszt projektu ogółem 1.753. tys. zł, 
środki z UE: 1.217 tys. zł)

• Nowoczesny Dwór Artusa: 822 tys. zł (koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 
2.188 tys. zł)

• Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego I LO oraz Krzywej Wieży: 
375  tys. zł, (Całkowita wartość projektu: 1 424 tys. zł, dofinansowanie :1.036 tys. zł)

• Kultura w zasięgu 2.0: 174 tys. zł  (wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys.zł, przy 
dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych)



Inwestycje współfinansowane (środki krajowe) 

• Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. 
Piłsudskiego w Toruniu: 34.200 tys. zł 
(Całkowita wartość: 131.877 tys. zł, 
dofinansowanie z BP: 45.792 tys. zł oraz 
29.249 tys. zł)

• Rozbudowa ul. Chrzanowskiego : 2.300 tys. zł
(Całkowita wartość 5.300 tys. zł, 
współfinansowanie z PGE: 1.580 tys. zł)



Inwestycje współfinansowane (środki krajowe) 

• Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne): 17.125 tys. zł
(całkowita wartość zadania w l. 2021-2024: 93.125 tys. zł, dofinansowanie z 

Funduszu Dopłat: 52.345 tys. zł)
• Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM : 1.300 

tys. zł (wartość zadania w l. 2021-2022: 2.000 tys. zł, dofinansowanie z F. dopłat: 700 
tys. zł)

• Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego „Camerimage” : 16.000 tys. zł 
(całkowita wartość w l. 2021-2025: 600 mln zł, dofinansowanie z BP: 400 mln zł)

• Modernizacja i rozbudowa budynku baseny przy ul. Bażyńskich: 12.400 tys. zł 
(wartość inwestycji w l. 2016-2021: 48.333 tys. zł, dofinansowanie z BP: 3.500 tys. zł)



INWESTYCJE WYNIKAJĄCE 

Z UCHWAŁ RADY MIASTA 

I BUDŻET OBYWATELSKI

WYDATKI W ROKU 2021: 40 MLN ZŁ



Inwestycje wynikające z programów i budżet obywatelski

• Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023: 13.000 tys. zł 
(budowa dróg w 15 lokalizacjach oraz przygotowanie dokumentacji dla 10 
dróg planowanych do realizacji w kolejnych latach)

• Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia: 1.730 
tys. zł ( budowa ścieżek rowerowych w 3 lokalizacjach, przejścia pieszo-
rowerowego pod torami linii kolejowej nr 207, przygotowanie 
dokumentacji dla 3 nowych ścieżek)

• Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników: 1.750 tys. zł 
(budowa 197 miejsc parkingowych w 6 lokalizacjach, 1330 m chodnika w 7 
lokalizacjach, realizacja 2 zadań wybranych w procedurze budżetu 
obywatelskiego)



Inwestycje wynikające z programów i budżet obywatelski

• Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów: 700 tys. zł
• Budowa oświetlania ulic : 135 tys. zł  (17 lamp ulicznych w 5 lokalizacjach)

• Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych: 175 tys. zł ( zadanie wybrane 
w procedurze budżetu)

• Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy: 9.000 tys. zł

• Pozyskiwanie nieruchomości: 1.500 tys. zł

• Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia: 630 tys. zł

• Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia: 145 tys zł 

(realizacja 3 zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego)

• Dotacja dla KM Policji : 200 tys.,  dla KM PSP: 240 tys. zł



Inwestycje wynikające z programów i budżet obywatelski

• Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych: 2.000 tys.

• Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego: 1.100 tys. zł

• Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych: 710 tys. zł (realizacja 4 
zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego)

• Usuwanie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej: 1.200 tys. zł

• Zagospodarowanie terenów zieleni: 2.975 tys. zł ( realizacja 3 zadań wybranych w 
procedurze budżetu obywatelskiego, inwentaryzacja zieleni)

• Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska: 2.500 tys. zł

• Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych: 600 tys. zł

• Budowa wiat śmietnikowych: 180 tys. zł

• Program „Moje Podwórko”: 150 tys. zł



Inwestycje wynikające z programów i budżet obywatelski

• Przygotowanie nowych zdań inwestycyjnych: 1.750 tys .zł

• Budowa terenów rekreacyjnych:755 tys .zł (8 projektów wybranych przez 
mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego)

• Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk: 
495 tys. zł (3 projekty  wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu              
obywatelskiego oraz  modernizacja placu zabaw Piernikowe Miasteczko)

• Modernizacja obiektów MOSiR (modernizacja technologii wody na basenach 
odkrytych ul. Przy Skarpie) : 140 tys. zł



INWESTYCJE KONTYNUOWANE 

I ROZLICZENIA FINANSOWE ZA INWESTYCJE 

ZREALIZOWANE RZECZOWO

WYDATKI W ROKU 2021: 44 MLN ZŁ



ZADANIA KONTYNUOWANE 

• Koszty przygotowania dokumentacji projektowych dla zadań: 
- Nowy przebieg DK 91- odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy 
miasta 800 tys. zł
- Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III- od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa 
Okrężna: 300 tys. zł

• System informacji o miejscach parkingowych :1.500 tys. zł
• Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie 

Garbary 9:  450 tys. zł
• Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2: 220 tys. zł
• Budowa sieci szerokopasmowej: 900 tys. zł



Inwestycje kontynuowane i rozliczenia

• Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. 

„Integracja systemu transportu 
miejskiego wraz z zakupem taboru 
tramwajowego w Toruniu - BiT-City”, 
„Rozwój sieci komunikacji 
tramwajowej…”, Projekt BiT –City II, 
pokrycie amortyzacji w części nie 
dotyczącej projektów UE (zakup 
autobusów) 16.700 tys. zł



Inwestycje: rozliczenia finansowe 

• Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe 
(dokapitalizowanie CKK Jordanki):12.800 tys. zł 

• Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o.- budowa hali widowiskowo-
sportowej : 10.480 tys. zł 

http://hala-torun.pl/parking/


INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE: 5,15 MLN ZŁ

• Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier 
architektonicznych: 1.000 zł ( wartość zadania w l. 2021-2022: 2.000 zł)

• System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej: 200 tys. zł ( wartość zadania w 
l.2021-2020: 9.200 tys. zł)

• Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz pracowni 
Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w SSM: 2.000 tys. zł
(koszt zadania w l. 2021-2023: 10.400 tys. zł)

• Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7:  
745 tys. zł ( koszt zadania w l. 2021-2022: 1.290 tys. zł)

• Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220: 
400 tys. zł ( koszt zadania w l. 2021-2023: 2.200 tys. zł)

• Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe: 800 tys. zł



Inwestycje 
budżetu miasta

inwestycje 
spółek miejskich

260

237

ŁĄCZNY PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA W R. 2021: 497 mln zł


