


Uzasadnienie 

Uchwałą nr 65/2022 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 28.04.2022 r. oraz Uchwałą nr 67/2022 

Komitetu Sterującego  z dnia 18.10.2022 r. zatwierdzony został budżet Biura ZIT na rok 2022,                      

w którym zostało uwzględnione wykorzystanie całej dotacji z POPT 2014-2020 w wysokości  

854 164,90 zł UE w roku 2022. 

Jednakże z uwagi na wniosek Gminy Miasta Toruń z prośbą o przesunięcie wydatku z kategorii 

budżetowej „Wsparcie eksperckie” na opracowanie dokumentu strategicznego dla MOF Torunia                

pn: „Plan adaptacji do zmian klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia  przesuwa 

się ww. wydatek w łącznej wysokości 58 917,00 zł (UE: 41 241,90 zł, wkład własny: 17 675,10 zł)                 

na rok 2023. 

Przesuwa się powstałe oszczędności w ramach II komponentu (w wysokości 470 000,00 zł UE                        

z przeznaczeniem na wsparcie eksperckie niezbędne do przygotowania Związku ZIT do nowego okresu 

programowania) w wysokości 24 045,27 zł (UE:16 831,69 zł UE, wkład własny: 7 213,58 zł)                 na 

opracowanie SOOŚ dla Strategii ZIT BydOF w roku 2023. W przypadku wyższej niż założono                     

w budżecie Biura ZIT BTOF wartości opracowania SOOŚ dla Strategii ZIT BydOF (tj. wyższej niż 

24 045,27 zł) samorządy TOF w ramach Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, tekst jednolity z dnia 14 grudnia 

2018 r. nie będą partycypować w tych dodatkowych wydatkach. 

Ponadto wprowadza się wydatek na kategorię „Usługi biegłego rewidenta” na wykonanie badania 

sprawozdania finansowego rocznego 2022 oraz okresowego  2023 jako wydatek niekwalifikowany                  

(w wysokości 14 000,00 zł). 

Powyższa zmiana budżetu została wstępnie uzgodniona z MFiPR i wymagać będzie aneksu do umowy 

o dofinansowanie w ramach POPT 2014-2020. 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, tekst 

jednolity z dnia 14 grudnia 2018 r. ( § 4 ust. 5 pkt 1), w związku z § 3 ust. 4 pkt 2) lit. a)). 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 272/2022 

                            Zarządu ZIT BTOF 

                                                                   z dnia 02/12/ 2022 r. 

 

 

 

 

BUDŻET NA WSPARCIE PODMIOTU REALIZUJ ĄCEGO ZIT ZE ŚRODKÓW  POPT 

2014-2020                       NA ROK  2023  

UE  58 073,59 zł 

Wkład własny jst (kwalifikowane + 

niekwalifikowane) 
38 888,68 zł 

Budżet ZIT BTOF  ogółem 96 962,27 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


