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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 zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia
10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie
zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów
w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754,
801, 852, 855, 900, 921 i 926).
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, 1571, 1696 i 1815), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia
10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600,
754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855,
900, 921 i 926).
§ 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

zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na
rok 2019
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian
planu wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 855, 900, 921 i 926).
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, 1309, 1571, 1696 i 1815 ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. W treści uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019:
1. W § 14 wprowadza się pkt 8) w brzmieniu:
„8) udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do kwoty 600.000 zł.”
§ 2. 1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.425.555 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę

1.425.555 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 o kwotę 1.425.555 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

1.425.555 zł.

§ 3. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 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
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uchwały,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

Uzasadnienie
do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

Uchwała zawiera:
I.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.425.555 zł,
w związku z:
 rozliczeniem stwierdzonej w roku 2018 nadwyżki rekompensaty otrzymanej przez
Spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych,
polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu
parkingowego i przeznaczeniem środków na zwiększenie wynagrodzenia Spółki
wynikające z rozszerzenia istniejącej Strefy Płatnego Parkowania o nowe sektory, tj.
os. Podwawelskie i Zabłocie, jak również zwiększenie ilości dni pobierania opłaty
z dniem 22 września 2019 r. (uchwała nr XXIII/456/19 Rady Miasta Krakowa z dnia
17.07.2019 r.) – kwota 887.093 zł,
 otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za:
– szkody komunikacyjne i przeznaczeniem ich na naprawy taboru samochodowego
Straży Miejskiej Miasta Krakowa – kwota 60.000 zł,
– zalanie obiektu Kolejowego Klubu Wodnego przy ul. Księcia Józefa
i przeznaczeniem ich na utrzymanie obiektów sportowych – kwota 2.605 zł,
 zawarciem umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu „Badania dla
praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach
w działaniu dla rozwoju organizacji” – kwota 1.500 zł,
 wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia i przeznaczeniem ich na zakup
środków żywności – kwota 60.000 zł,
 wpływami z tytułu nadpłat za energię elektryczną i przeznaczeniem ich na zakup
energii (DPS ul. Babińskiego) – kwota 11.200 zł,
 wpływem środków pochodzących z tytułu zapłaty za usunięcie drzew
i przeznaczeniem ich na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek
rowerowych” – kwota 2.497 zł,
 zawarciem umów kompensacyjnych i sponsorskich określających zasady współpracy
w związku z organizacją imprez sportowych: Kraków Business Run 2019, 13. PZU
Bieg Trzech Kopców oraz 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski – kwota
400.660 zł.

II.

Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości
150.497 zł, środków zaplanowanych na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
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III.

Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych
w wysokości 249.334 zł, z zadania pn. „Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska granica miasta)” (w wyniku przeprowadzonej analizy kwota pozostała na zadaniu po
dokonaniu zmniejszenia jest wystarczająca na realizację zakresu rzeczowego
przewidzianego w bieżącym roku) na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dzieł
sztuki, m. in. rzeźb na Kładce Ojca Bernatka autorstwa Jerzego Kędziory wraz
z przeniesieniem majątkowych praw autorskich oraz zbioru map i grafik tzw.
Krakowiana”.

IV.

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.

V.

W treści uchwały wprowadza się zapis dotyczący upoważnienia Prezydenta Miasta
Krakowa do udzielenia w trakcie realizacji budżetu poręczenia dla Spółki Kupieckiej
„Stary Kleparz” Sp. z o.o. w Krakowie.
Gmina Miejska Kraków udziela poręczenia Spółce Kupieckiej „Stary Kleparz” Sp. z o.o.
w wysokości 600.000 zł na okres od 2019 – 2024.
Umowa poręczenia będzie spisana z Gminą Miejską Kraków a Małopolską Agencją
Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11.
Spółka Kupiecka „Stary Kleparz” Sp. z o.o. zawiera umowę pożyczki z Małopolską
Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

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

