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ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot.
zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian
planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.
511) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot.
zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian
planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz
zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 561.740 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę

561.740 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 561.740 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1/ zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
561.740 zł.
§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące
zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:
I.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 561.740 zł,
w związku z:
 przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczeniem
środków na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – kwota 95.400 zł,
 zwiększeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację projektu pn. „Szkolne ekopomysły” – kwota 56.370 zł,
 koniecznością zwrotu do MUW odzyskanych za lata ubiegłe nienależnie pobranych
świadczeń – kwota 100.000 zł,
 otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony samochód i przeznaczeniem środków na
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie – kwota
9.970 zł,
 otrzymaniem środków z Funduszu Pracy (decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9.04.2019 r.) i przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków do
wynagrodzenia dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy – kwota 300.000 zł.

II.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.260.300 zł, w tym na
zadaniach:
– „Zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa - miejsca rekreacji” – kwota 293.000 zł,
– „Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - modernizacja pomieszczeń sanitarnych,
szatni i holu na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście ul. Fr. Nullo 23”
(w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty
budowlane w bieżącym roku możliwe jest opracowanie dokumentacji projektowej
i uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB) – kwota 967.300 zł.

III.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.260.300 zł, w tym na
zadaniach:
– „Przebudowa Parku Sportowego”, na zabezpieczenie terenu realizacji inwestycji od
strony Superścieżki – kwota 293.000 zł,
– „Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta”, na
wykonanie modernizacji budynku, dostosowanie do wymogów ppoż.,
zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia – kwota 967.300 zł.
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IV.

Przeniesienia między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej
wysokości 121.000 zł, w tym środków zaplanowanych na realizację zadań:
 „Nieodpłatna pomoc prawna”, z przeznaczeniem na modernizację siedziby Rady
Krakowskich Seniorów przy ul. Daszyńskiego – kwota 6.000 zł,
 Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału ds. Turystyki i Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowych szopek
krakowskich – kwota 75.000 zł,
 „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, z przeznaczeniem na realizację projektu „HUTA
to też peryferia”, realizowanego w ramach obchodów jubileuszu 70 – lecia Nowej
Huty – kwota 30.000 zł,
 „Krakowska Karta Rodzinna” (niezaangażowane środki), z przeznaczeniem na
zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Podgórza (kwota 4.000 zł) oraz Ośrodka
Kultury C. K. Norwida (kwota 6.000 zł) na organizację wydarzeń: Piknik Zdrowia
oraz imprez w ramach kampanii Zdrowe żywienie = mądre myślenie (warsztaty
i prelekcje dla mieszkańców Krakowa) – kwota 10.000 zł.

V.

„Pozostałe zmiany.
Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – deficyt – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – bez zmian.

