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ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu»
PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia «data_podpisania» r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na
rok 2019 – druk Nr 1.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 –
druk Nr 1, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok
2019 – druk nr 1.
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa
(tekst jednolity z 2014 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 6525) oraz uchwały Nr CVIII/1459/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta Krakowa z późn. zm. postanawia się, co następuje:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 66.685.503 zł, w tym z tytułu:
 refundacji ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków bieżących
poniesionych na realizację projektów w łącznej kwocie 4.550.000 zł.
 refundacji ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydatków
majątkowych poniesionych na realizację projektów w łącznej kwocie 51.635.503 zł,
 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 6.000.000 zł,
 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.000.000 zł,
 wpływów z pozostałych odsetek – kwota 2.500.000 zł.
II. Zwiększa się plan przychodów o kwotę ogółem 161.000.000 zł z tytułu wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
III. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 100.000.000 zł z tytułu kredytów.
IV. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie ogółem 1.653.345 zł.
Zmniejszenie obejmuje zadania:
– Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem
wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego
(wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) – kwota 10.974 zł,
– Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja,
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 136.653 zł,
– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do
ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) – kwota 5.718 zł,
– Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158,
ul. Strąkowa 3a – kwota 1.500.000 zł.

V. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 14.864.034 zł, w tym:
– W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowanych w Zarządzie Dróg Miasta
Krakowa – kwota 6.664.034 zł,
– W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowanych w Miejskim Centrum Obsługi
Oświaty – kwota 200.000 zł.
– W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowanych
w Wydziale Gospodarki Komunalnej – kwota 8.000.000 zł.
VI. Zmniejsza się rezerwę na Budżet Obywatelski – kwota 5.322.000 zł.
VII. Zmniejsza się rezerwę na zadania oświatowe – kwota 93.500 zł.
VIII. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 87.859.882 zł, w tym:
– Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) –
kwota 66.256 zł,
– Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 6.664.034 zł,
– Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu
typu Park & Ride (ZIT) – kwota 8.000.000 zł,
– Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz
z zagospodarowaniem terenu - III etap – kwota 2.000.000 zł,
– Modernizacja podwórka DPS, ul. Krakowska 55 – kwota 100.000 zł,
– Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 –
kwota 350.000 zł,
– Zakup lokali z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 –
kwota 5.000.000 zł,
– Rozbudowa ul. Jodłowej – kwota 2.500.000 zł,
– Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – kwota 3.500.000 zł,
– Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego –
kwota 56.580 zł,
– Przebudowa ul. Meiera – kwota 500.000 zł,
– Rozbudowa ul. Wrony – kwota 2.000.000 zł,
– Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy –
kwota 113.690 zł,
– Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz – Ludwinów” – kwota 122.575 zł,
– Rozbudowa ul. Wrobela – kwota 3.102.081 zł,
– Rewitalizacja Placu Biskupiego – kwota 1.900.000 zł,
– Przebudowa ul. Bieżanowskiej – kwota 3.075.000 zł,

– Rozbudowa ul. Szafrana – kwota 104.058 zł,
– Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu
– kwota 150.000 zł,
– Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka,
Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – kwota 2.500.000 zł,
– Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od
Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu – kwota 1.200.000 zł,
– Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka –
kwota 1.000.000 zł,
– Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego
i ul. Orlińskiego – kwota 1.000.000 zł,
– Budowa drogi dojazdowej od ul. Facimiech do wjazdu na teren Dzielnicowego Centrum
Sportu i Rekreacji – kwota 500.000 zł,
– Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 – kwota 30.000 zł,
–
–
–
–
–
–

Koncepcja i budowa wiat rowerowych – kwota 100.000 zł,
Budowa zadaszonych wiat rowerowych – kwota 100.000 zł,
Budowa kładki z ul. Żabiniec do ul. Langiewicza (koncepcja) – kwota 100.000 zł,
Przebudowa ul. Pileckiego – kwota 1.000.000 zł,
Przebudowa ul. Stróżeckiego – kwota 100.000 zł,
Światła na żądanie na przejściu dla pieszych przed Szkołą Podstawową nr 95 –
kwota 200.000 zł,
– Koncepcja budowy kładki pieszo – rowerowej Dębniki – Zwierzyniec –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kwota 200.000 zł,
Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do
wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego – kwota 1.500.000 zł,
Przebudowa ul. Lubockiej – kwota 1.000.000 zł,
Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale
Rudawy – kwota 65.000 zł,
Utworzenie Parku Reduta – kwota 173.806 zł,
Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa –
kwota 2.000.000 zł,
Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt – kwota 500.000 zł,
Budowa wybiegu dla makaków japońskich – kwota 500.000 zł,
Ogród nad Sudołem – kwota 2.000.000 zł,
Ścieżka rekreacyjna Podgórze Duchackie – kwota 150.000 zł,
Koncepcja Projektu „Wisła Łączy” – utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz
jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni – kwota 150.000 zł,

– Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole
–
–
–
–
–

Podstawowej nr 149 – kwota 200.000 zł,
Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku – Fort Batowice – kwota 500.000 zł,
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego (wkład własny na realizację programu
unijnego) – kwota 80.000 zł,
Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, ul. Dietla 70 –
kwota 1.000.000 zł,
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 –
kwota 300.000 zł,
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 –
kwota 400.000 zł,

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 49, ul. Montwiłła – Mireckiego
kwota 200.000 zł,
– Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 – kwota 300.000 zł,
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–
–
–
–

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 156, ul. Centralna 39 – kwota 1.000.000 zł,
Zakup lokali na oddziały przedszkolne – kwota 5.000.000 zł,
Klub Sportowy Kolejarz Prokocim – budowa budynku socjalnego – kwota 1.300.000 zł,
Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej –
kwota 1.500.000 zł,
– Modernizacja boisk przy ul. Weissa – kwota 100.000 zł,
– Modernizacja terenów sportowych KS Clepardia – kwota 2.500.000 zł,
– Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona – kwota 2.000.000 zł,
– Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie
ulic Lubostroń/Kolista – kwota 100.000 zł,
– Budowa sztucznego oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
nr 27 ul. Podedworze 16 – kwota 200.000 zł,
– Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 – projekt – kwota 200.000 zł,
– Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy – modernizacja pomieszczeń sanitarnych, szatni
i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 –
kwota 1.000.000 zł,
– Modernizacja Zajazdu Kościuszkowskiego – kwota 300.000 zł,
– Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej – kwota 300.000 zł,
– Galeria Jerzego Dudy - Gracza oraz Biuro Galerii Centrum – Nowohuckie Centrum
Kultury – kwota 1.200.000 zł,
– Modernizacja pomieszczeń parteru w budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 –
kwota 1.544.802 zł,
– Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie – kwota 1.000.000 zł,

– Ul. Górnickiego – budowa chodnika – kwota 640.000 zł,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2 – kwota 50.000 zł,
Chodnik przy ul. Grenadierów – kwota 80.000 zł,
Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada – kwota 200.000 zł,
Rewitalizacja Placu Axentowicza – kwota 100.000 zł,
Park Młynówka Królewska – kwota 50.000 zł,
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 – kwota 200.000 zł,
Plac zabaw przy SP nr 32 – kwota 92.000 zł,
Boisko do gier i zabaw przy SP nr 31 – kwota 100.000 zł,
Adaptacja lokalu przy ul. Biskupiej 18 dla potrzeb UMK – kwota 750.000 zł.
Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim… i Nowej Hucie? – kwota 5.000.000 zł,

– System Pomocy 112 – monitoring wizyjny – program pilotażowy dla dzielnicy III
Prądnik Czerwony– kwota 3.000.000 zł.
IX. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Program budowy chodników”
w kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 Budowa chodnika przy ul. Moszyńskiego,
 Budowa chodnika do SP 43 od ul. Siarczanogórskiej,
 Budowa chodnika przy ul. Łupaszki,
 Budowa chodnika przy ul. Glogera,
 Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą,
 Budowa chodnika przy ul. Golikówka,
 Budowa chodnika przy ul. Łutnia,
 Budowa chodnika przy ul. Beliny – Prażmowskiego.
X. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Posadowienie toalet na terenie
Krakowa” o kwotę 600.000 zł, w tym:
 Budowa toalety w Dzielnicy XIV – przy ul. Hynka, Park Skalskiego, działka 120/3,
 Budowa toalety w Dzielnicy XV – Planty Mistrzejowickie; okolica Skate Parku
i ogródka Jordanowskiego od ul. Srebnych Orłów,
 Budowa toalety w Dzielnicy XVII – wejście na cmentarz Grębałów od strony pętli
tramwajowej Wzgórza Krzesławickie.
XI. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Termomodernizacja gminnych
obiektów oświatowych” o kwotę 8.000.000 zł, w tym:
 Termomodernizacja budynku ZSP nr 9,
 Termomodernizacja SP nr 88,
 Termomodernizacja ZSOS nr 1,

 Termomodernizacja SP nr 101,
 Termomodernizacja SP nr 104,
 Termomodernizacja MDK im J. Korczaka,
 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 przy ul. Seniorów
Lotnictwa,
 Ocieplenie sali gimnastycznej ZSP nr 2 ul. Porzeczkowa,
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 129,
 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 ul. Zwycięstwa 22,
 Termomodernizacja Przedszkola nr 152 os. Piastów,
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 142, ul. Drożyska 13.
XII. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Program rewitalizacji boisk
przyszkolnych” o kwotę 3.500.000 zł, w tym:
 Zespół szkół Ogólnokształcących nr 15 ul. Rydygiera – modernizacja boisk sportowych
– etap II,
 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 137 przy ul. Wrobela.
XIII. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Parki kieszonkowe” w kwocie
2.000.000 zł, w tym:
 Budowa parku kieszonkowego w rejonie os. Teatralnego,
 Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Na Załęczu,
 Modernizacja placu zabaw Planty im. Floriana Nowackiego,
 Rewitalizacja podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy Królewską –
Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego.
XIV. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Poprawa jakości usług
zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)” o kwotę 2.000.000 zł, w tym:
 Rozbudowa budynku F1 w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego dla potrzeb Oddziału
Neurologii,
 Przebudowa pawilonu D1 w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego.
XV. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu Regulacja stanów prawnych
i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta – kwota 4.000.000 zł, w tym:
– Wykupy terenów prywatnych na zieleń
– Pozyskiwanie nieruchomości do zasobu miasta przeznaczonych na ogólnodostępne
tereny zielone,
– wykup gruntów pod tereny zielone.

XVI. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja przedszkolnych placów
zabaw” z kwotą 500.000 zł, w tym:
 Dokończenie rewitalizacji placu zabaw w Przedszkolu nr 5 ul. Zachodnia 6A,
 Budowa miniboiska do gry przy Przedszkolu nr 76 ul. Emaus 29,
 Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 144 os. Bohaterów Września 15.
XVII. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja i modernizacja parków
Krakowa” z kwotą 5.000.000 zł, w tym:
 Modernizacja alejek w Parku Aleksandry,
 Modernizacja alejek w Parku Kościuszki,
 Rekultywacja Parku Maćka i Doroty.
XVIII. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego” z kwotą 300.000 zł, w tym:
 Budowa monitoringu na rondzie Mogilskim,
 Budowa monitoringu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.
XIX. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Stadion główny Hutnika Kraków”
w kwocie 1.800.000 zł, w tym:
 Projekt wykonawczy stadionu głównego Hutnika Kraków,
 Oświetlenie stadionu głównego Hutnika Kraków.
 Projekt boiska treningowego zadaszonego dla Hutnika Kraków ze sztuczną murawą
krytego lekką całoroczną konstrukcją.
XX. Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie ogółem 25.558.500 zł, w tym na:
– Program remontów nakładkowych – kwota 6.000.000 zł, w tym:
~ ul. E. Rydza – Śmigłego,
~ ul. Bulwarowa,
~ ul. Mierzwy,
~ ul. Sieroszewskiego,
~
~
~
~
~
~

ul. Wróżenicka,
ul. Kosocicka,
ul. Rżącka,
ul. Fatimska,
ul. Cienista,
ul. Łyszkiewicza,

~ ul. Samorządowa,
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

ul. Janiszewskiego,
ul. W. Orkana,
ul. Św. Rodziny,
ul. Stefana Stolarza,
ul. Kantorowicka,
ul. Darwina,
ul. Smolna,
ul. Rylskiego,
ul. Chabrowa,
ul. Moczydło,

~ ul. Radzikowskiego odcinek Weissa – Stachiewicza,
~ ul. Lasogórska,
~ ul. Architektów od ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Kocmyrzowskiej,
~ Remont ul. Fertnera i Sadowej – dokończenie remontu,
~ Remont ul. Krzewowej,
~ Remont ul. Skwerowej,
– Remonty placówek oświatowych i wychowawczych – kwota 5.000.000 zł, w tym:
~ Remont sali gimnastycznej w SP 119, ul. Czerwieńskiego 1,
~ Remont parkietów, ZSP nr 4, ul. Urzędnicza 65,
~ Malowanie sal po wymianie dachu SP 68, ul. Porzeczkowa 3,
~ drugi etap wymiany instalacji elektrycznej w VI Liceum Ogólnokształcącym,
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

ul. Wąska 7,
Remont ogrodu – Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5,
Remont ogrodu – Przedszkole nr 39, ul. Dożynkowa,
Remont ogrodu – Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72,
Zespół szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 – przebudowa obu wejść do SP 109,
Remonty sal lekcyjnych (prace remontowe) w XLI Liceum Ogólnokształcącym,
ul. Rynek Kleparski 18,
Wymiana instalacji elektrycznej XLI Liceum Ogólnokształcącym ul. Rynek
Kleparski 18,
Modernizacja sali kinowej w kinie Paradoks, Centrum Młodzieży im. H. Jordana,
Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 153, ul. Na Błonie 15d,
Remont dachu w Przedszkolu nr 5 ul. Zachodnia 6a,
Remont Przedszkola nr 92 przy ul. Parkowej 14,
Szkoła Podstawowa nr 142, ul Drożyska 13 – remont ogrodzenia i parkingu,
Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologicznopedagogicznych,

– Dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Krakowa – kwota 50.000 zł,
– Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy Centrum D i montaż monitoringu –
kwota 20.000 zł,
– Szczepienia na raka szyjki macicy – kwota 200.000 zł,
– Rośliny antysmogowe za PET-y – kwota 25.000 zł,
– Zakup opasek lokalizacyjnych dla osób cierpiących na demencję i choroby
neurodegradacyjne typu Alzheimer – program pilotażowy – kwota 50.000 zł,
– Drony w walce ze smogiem – kwota 150.000 zł,
– Zwiększenie ilości kontroli spalin pojazdów celem wyeliminowania z ruchu drogowego
pojazdów niespełniających norm emisji spalin – kwota 500.000 zł,
– Krótkie filmy przeznaczone do mediów społecznościowych promujące odwiedzenie
Krakowa, zwłaszcza poza sezonem turystycznym „Kraków w sepii” oraz filmy z serii
„Ludzie, którzy tworzą magię Krakowa” – kwota 150.000 zł,
– Zespół Szkół Chemicznych wkład własny na realizację programu unijnego, RPOWM –
Poddziałanie 2.1.3 – E- Usługi w Edukacji – kwota 13.500 zł.
– Na koncepcję budowy ścieżek rowerowych – kwota 300.000 zł
– Na zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza – kwota 100.000 zł
– Projekt skansenu w połączeniu ze zbiorami Sosenków – kwota 300.000 zł,
– Wydatki realizowane przez Zarząd Transportu Publicznego – kwota 1.000.000 zł,
– Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej – kwota 700.000 zł,
– Wydatki realizowane przez Wydział Informatyki – kwota 2.000.000 zł,
– Wydatki realizowane przez Wydział Organizacji i Nadzoru – kwota 7.000.000 zł,
– Wydatki realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – kwota 2.000.000 zł.
XXI. Zwiększa się rezerwę celową pn. zadania dzielnic – kwota 3.000.000 zł.
XXII. Tworzy się rezerwę celową pn. „Barometr Krakowski” – kwota 150.000 zł.
XXIII. Tworzy się rezerwę celową pn. „Płać podatki w Krakowie” – kwota 350.000 zł.
XXIV. Realizacja zadania w ramach planu wydatków Wydziału Edukacji:
– Przeprowadzanie dzieci – kontynuacja zadania.
XXV. Realizacja zadania w ramach planu wydatków Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
– Obchody 70-lecia Nowej Huty.

XXVI. Realizacja zadania w ramach planu wydatków Wydziału Sportu:
– Turniej Tiger Heart Cup III edycja.
XXVII. Realizacja zadań w ramach planu wydatków Zarządu Dróg Miasta Krakowa:
 Remont ul. Gzymsików,
 Remont ul. Skarbińskiego,
 Remont chodników przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej,
 Remont ul. Grottgera – dokończenie,
 Remont istniejącego ciągu pieszego od Jabłonnej w kierunku Siewnej,
 Utwardzenie pobocza oraz zabezpieczenie wałów przy ulicy Emaus (wg projektu nr 7
z budżetu obywatelskiego).
XXVIII. Realizacja zadań w ramach planu wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej:
– Zielona Aleja Konopnicka (wg projektu nr 106 z budżetu obywatelskiego),
– Rewitalizacja zieleni wraz z nowymi nasadzeniami os. Albertyńskie tereny pomiędzy
blokami 24, 25, 26, 27, 28,
– Remont boiska w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego,
– Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 (dokończenie),
– Dalsza Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – rekultywacja plaży i zieleni, montaż
stolików szachowych i placu zabaw, wybieg dla psów,
– Wykonanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” budowa
ścieżki biegowej / spacerowej.
XXIX. Realizacja zadania w ramach planu wydatków Zarządu Cmentarzy Komunalnych:
 Konserwacja zabytkowej kapliczki z XIX w. poświęconej mieszkańcom Prokocimia
na Cmentarzu Komunalnym w Prokocimiu.
XXX. Realizacja zadania w ramach planu wydatków Zarządu Infrastruktury Sportowej:
– Bieg Skotnicki.
XXXI. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków bieżących, w związku z realizacją
programu unijnego „RPOWM – Poddziałanie 2.1.3 – E – Usługi w Edukacji” w Zespole
Szkół Chemicznych – kwota 122.000 zł.
XXXII. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie
26.861.548 zł, w związku z realizacją programów unijnych:
 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) – kwota 589.360 zł,

 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego – kwota 99.840 zł,
– Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) – kwota 2.005.608 zł,
– Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) –
kwota 2.724.492,
– Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu
typu Park & Ride (ZIT) – kwota 20.000.000 zł,
– Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem
wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego
(wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) – kwota 1.148.355 zł,
– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do
ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) – kwota 5.718 zł,
– Utworzenie Parku Reduta – kwota 259.870 zł,
– Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji
ekologicznej – kwota 28.305 zł.
XXXIII. Zmniejsza się plan dochodów oraz plan wydatków inwestycyjnych, programu
unijnego „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja,
Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)” – kwota 361.525 zł.
XXXIV. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków bieżących z tytułu opłaty za
korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznacza na realizację zadań
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 2.000.000 zł,
XXXV. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w ramach
klasyfikacji dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60095 – Pozostała działalność;
kategoria GWSMK ze środków zaplanowanych w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu
w zadaniu IR/PTK/11 na wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej w zadaniu
GK/PTK/11 – kwota 9.300 zł.
XXXVI. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących zaplanowanych
w Biurze Przejmowania Mienia i Rewindykacji poprzez zmniejszenie w dziale 750 –
Administracja publiczna; rozdział 75095 – Pozostała działalność – zadanie MR/SPA/01
oraz zwiększenie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami – zadanie MR/RED/03 – kwota 70.000 zł.

XXXVII. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących poprzez
zmniejszenie środków zaplanowanych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty
w klasyfikacji dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80195 – Pozostała działalność;
zadanie – działalność podstawowa; kategoria – GWSMK; na wydatki Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 7 z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń – kwota 300.000 zł.
XXXVIII. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w ramach
klasyfikacji dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92113 –
Centra kultury i sztuki, poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych w Wydziale
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki powstałej z dniem 1 stycznia br.
samorządowej miejskiej instytucji Kultury pn. „Instytut Kultury Willa Decjusza" § 2480 –
kwota 1.500.000 zł.
XXXIX. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków majątkowych poprzez
zmniejszenie środków zaplanowanych w klasyfikacji dział 851 – Ochrona zdrowia;
rozdział 85148 – Medycyna pracy oraz zwiększenie w klasyfikacji dział 851 – Ochrona
zdrowia; rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – kwota 33.259 zł.
XL. Dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków majątkowych poprzez
zmniejszenie środków zaplanowanych w dziale 750 – Administracja publiczna; rozdział
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz zwiększenie w dziale 700 –
Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej – kwota 35 000 zł.
XLI. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany
klasyfikacji budżetowej poprzez przeniesienie z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami
komunalnymi do rozdziału 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w tym w ramach grup:
~ wydatków majątkowych, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego –
kwota 2.524.632 zł,
~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 90.000 zł,
~ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 380.000 zł,
~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wydatki na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
zwrotowi– kwota 2.473.322 zł.

XLII. W załączniku Nr 1 do projektu uchwały, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, w kolumnie 4 – gmina, w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dopisuje się kwotę
600.000 zł.
XLIII. W zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja Placu Biskupiego” dokonuje się zmiany
realizatora z Zarządu Zieleni Miejskiej na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
XLIV. Dokonuje się zmian realizatorów zadań bieżących oraz inwestycyjnych oraz zmian
numerów zadań inwestycyjnych, w związku ze zmianami struktury funkcjonowania
Urzędu Miasta Krakowa oraz w kontekście obowiązującego od dnia 1 stycznia br.
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.
XLV. Stosownie do wprowadzonych wyżej wymienionych zmian niniejszą autopoprawką,
wprowadza się odpowiednio zmiany w treści uchwały, załącznikach, uzasadnieniu oraz
materiałach informacyjnych.
UZASADNIENIE
Zgodnie z uchwałą Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa z późniejszymi
zmianami, przedkłada się autopoprawkę do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.

