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ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612
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, 1309 i 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady
Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612
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
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego – tekst jednolity z 2014 r. poz. 6525 i 6925) postanawia się, co następuje:

Do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612, wprowadza się następujące zmiany:
1.
2.
3.

Załącznik Nr 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej autopoprawki.
Załącznik Nr 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej autopoprawki.
Załącznik Nr 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie
Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wynika z konieczności dokonania zmian
w planie limitów wydatków i zobowiązań na wybrane przedsięwzięcia (50).
Lp.
1.1.1.4
1.1.1.10
1.1.1.21

Nazwa
Modernizacja torowisk tramwajowych w
Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
CERIecon Central Europe Regional Innovation
Ecosystems Network
POWER - Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam

1.1.1.22

POWER - Działanie 4.3 Współpraca
ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam

1.1.1.30

ERASMUS+

1.1.1.36

RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę

Uzasadnienie zmiany
Aktualizacja dokumentacji.
Zmiana nazwy realizatora.
Przeniesienie środków do SZ –
aktualizacja zakresu zadań w
projekcie.
Przeniesienie środków z MOPS –
aktualizacja zakresu zadań w
projekcie.
Przyznanie dofinansowania dla LO V
oraz ZSE 2.
Aktualizacja montażu finansowego.
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1.1.1.38
1.1.2.7

1.1.2.31
1.1.2.33

1.1.2.40

POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności
ponadnarodowej
ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk
tramwajowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta
ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen

1.3.1.3

ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni
(podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy
ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul.
Limanowskiego 13 i 15
ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST,
etap III (os. Krowodrza Górka - Górka
Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich

1.3.1.6

Utrzymanie i remonty dróg

1.3.1.8

Utrzymanie infrastruktury komunikacji
tramwajowej

1.3.1.11

Zabezpieczenie ruchu

1.3.1.16

Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miejskiej Kraków oraz innych opracowań
niezbędnych do sporządzania planów
Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej

1.1.2.44

1.3.1.23

1.3.1.32

Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport
zwłok z miejsc publicznych w granicach
administracyjnych Miasta Krakowa
Utrzymanie i konserwacja zieleni

1.3.1.33

Zarządzanie i nadzór nad lasami

1.3.1.44

Program zadań bieżących dzielnic

1.3.1.50

Planowanie gospodarki niskoemisyjnej,
energetyki i infrastruktury komunalnej

1.3.1.30

Przyznanie dofinansowania dla ZSG 1.
Zmiana zakresu rzeczowego i
finansowego – przeniesienie środków
na zadanie bieżące.
Dodatkowe nasadzenia zieleni.
Konieczność zawarcia umowy –
przeniesienie środków z zadania
ZZM/O1.173/19.
Zmiana zakresu rzeczowego –
przeniesienie środków na zadania
bieżące.
Zmiana harmonogramu realizacji
zadania.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące ZDMK/URD (Utrzymanie i
remonty dróg).
Przeniesienie środków z zadania
bieżącego ZDMK/UOI (Utrzymanie,
remonty obiektów inżynierskich);
przeniesienie środków do ZZM;
pozyskanie środków za wycinkę
drzew.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące ZDMK/UZR (Zabezpieczenie
ruchu).
Przeniesienie środków z zadania
bieżącego ZDMK/UIT (Utrzymanie
infrastruktury komunikacji
tramwajowej).
Zmiana nazwy realizatora.

Zwiększenie planu dotacji celowych
(WM).
Konieczność przedłużenia umowy.
Przeniesienie środków z zadań
inwestycyjnych ZZM.
Przeniesienie środków z zadania
inwestycyjnego ZZM/O1.184/19.
Zmiany zgodnie z Uchwałami Rad
Dzielnic (IV, XII, XVI).
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące GK/PTK/11 w celu
aktualizacji programu obsługi
parkingowej.
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1.3.1.92

1.3.1.93

1.3.2.11
1.3.2.26

1.3.2.37
1.3.2.38

Bieżące utrzymanie nieruchomości
pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku
do których ZBK pełni rolę wynajmującego
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa
ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST
(os. Krowodrza Górka - Azory)
GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami
łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą
powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i
Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego
układu drogowego
MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczowychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie
OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego

ZIM/T1.188/17 Budowa układu
komunikacyjnego dla obsługi Szpitala
Uniwersyteckiego w Prokocimiu
1.3.2.104 ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek
1.3.2.80

1.3.2.110 ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy
ul. Wolności
1.3.2.122 ZZM/O1.172/19 Poszerzenie alei "Na Błoniach"
wzdłuż rzeki Rudawy ( na odcinku od al. Focha
do ul. Piastowskiej)
1.3.2.123 ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja
placów zabaw
1.3.2.124 ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe

1.3.2.131 ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.
Wańkowicza
1.3.2.136 ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego na osiedlu Gotyk
1.3.2.157 ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk
przyszkolnych
1.3.2.176 ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji
wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w
budynkach komunalnych będących w zarządzie
ZBK
1.3.2.177 ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do
budynków komunalnych

Przeniesienie środków na zadania
inwestycyjne ZBK.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące ZBK (Remonty nieruchomości
Skarbu Państwa).
Rozstrzygnięcie postępowania
przetargowego i zawarcie umowy.
Konieczność wypłaty odszkodowań.

Środki z WFOŚiGW.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące OC – zmiana zakresu
rzeczowego zadania.
Przeniesienie środków na zadanie
ZIM/M1.7/14 – oszczędności po
przetargowe.
Przeniesienie środków na zadanie
ZZM/UKZ – oszczędności po
przetargowe.
Przeniesienie środków na zadania
bieżące ZZM – zmiana zakresu
rzeczowego zadania w 2019 r.
Konieczność zawarcia umowy –
przeniesienie środków z zadania
ZZM/O1.173/19.
Przeniesienie środków na zadania
ZZM – pozostałe środki wystarczające
do realizacji zadania.
Rewitalizacja podwórza wewnątrz
kwartału zabudowy pomiędzy
Królewska – Nowohucka - Kazimierza
Wielkiego została wykonana w ramach
innych zadań; Park kieszonkowy przy
ul. Na Załęczu realizowany zostanie w
zakresie dokumentacji projektowej.
Przyspieszenie realizacji inwestycji.

Przyspieszenie realizacji inwestycji.
Oszczędności po przetargowe.
Zwiększenie zakresu rzeczowego
zadania.
Przeniesienie środków z zadania
bieżącego ZBK.
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1.3.2.181 GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń
odszkodowawczych
1.3.2.184 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych
dzielnic realizowany przez ZDMK
1.3.2.185 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych
dzielnic realizowany przez ZZM
1.3.2.198 ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul.
Żabiniec z al. 29 Listopada
1.3.2.210 GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu
realizowanych strategicznych inwestycji
drogowych
1.3.2.212 ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych
1.3.2.213 ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków
komunalnych
1.3.2.222 ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na
odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście
Wandy
1.3.2.224 ZZM/O1.184/19 Ogród nad Sudołem
1.3.2.234 OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Przeniesienie niewykorzystanych
środków na inne zadania inwestycyjne
GS.
Zmiany zgodnie z Uchwałami Rad
Dzielnic (XII, XV, XVI).
Zmiany zgodnie z Uchwałami Rady
Dzielnicy IV.
Przeniesienie środków na zadanie
ZIM/M1.7/14 – oszczędności po
przetargowe.
Wypłata odszkodowań.
Zwiększenie zakresu rzeczowego
zadania.
Przeniesienie środków na inne zadania
ZBK – korekta planów
inwestycyjnych.
Zmiana harmonogramu realizacji
zadania – przeniesienie środków na
zadanie ZIM/M1.7/14.
Przeniesienie niewykorzystanych
środków na zadania bieżące ZZM.
Dostosowanie budynku do wymogów
przeciwpożarowych.

