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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 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.
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) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt
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.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Druk nr

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

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.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące
zmiany:
 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 (38).

Lp.
1.1.1.37

Nazwa
ERASMUS+

1.1.1.38

POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności
ponadnarodowej

1.1.1.44

RPOWM - Poddziałanie 4.3.1 Termomodernizacja budynków oświatowych w
Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)
Rewitalizacja Kamieniołomu Libana

1.1.1.57

1.1.2.20

1.1.2.22

1.1.2.23

1.1.2.27

1.1.2.28

1.1.2.44

1.2.2.1
1.3.1.6

ZDMK/T1.90/16 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)
ZDMK/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od
ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii
Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta
Krakowa (ZIT)
ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na
odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do
istniejącego odcinka ścieżki przy Moście
Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul.
Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy
miasta Krakowa (ZIT)
ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej
do Opolskiej (ZIT)
ZDMK/T1.232/18 Budowa ścieżki rowerowej w
ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym
nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)
ZIM/ST6.6C/06 Budowa linii tramwajowej KST,
etap III (os. Krowodrza Górka - Górka
Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej
KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)
Utrzymanie i remonty dróg

Uzasadnienie zmiany
Pozyskanie środków na realizację
programu w LO II i LO XLIII.
Przystąpienie do realizacji programu
nowych placówek: SOSWN-G, LO
XIII, CKZIU.
Konieczność podpisania aneksu do
umowy (zmiana struktury
finansowania).
Konieczność aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego
(przesunięcie terminu podpisania
umowy o dofinansowanie).
Konieczność podpisania aneksu
terminowego do umowy (rozliczenie
umowy w 2020 r.).

Zmiany projektowe (zmiana trasy
ścieżki) – przeniesienie środków z
innych zadań ZDMK.
Konieczność rozliczenia umowy w
2020 r. – opóźnienie w opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Konieczność rozliczenia umowy w
2020 r. – opóźnienie w opracowaniu
dokumentacji projektowej.
Rezygnacja z realizacji zadania – brak
praw do terenu.
Brak możliwości realizacji pełnego
zakresu rzeczowego.
Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Przeniesienie środków z zadań
inwestycyjnych ZDMK. Zwiększenie
planu dochodów w 2019 –
rozszerzenie Strefy Płatnego
Parkowania.
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1.3.1.16

1.3.1.31

1.3.1.32
1.3.1.36
1.3.1.75
1.3.1.92

1.3.1.93
1.3.2.1

1.3.2.24

1.3.2.26

1.3.2.27

1.3.2.46
1.3.2.61

1.3.2.65

1.3.2.95

1.3.2.96

1.3.2.98

Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miejskiej Kraków oraz innych opracowań
niezbędnych do sporządzania planów
Opracowanie Programów i innych dokumentów
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz podejmowanie innych działań w
tym zakresie
Utrzymanie i konserwacja zieleni
Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego,
Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego
Działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza
Bieżące utrzymanie nieruchomości
pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku
do których ZBK pełni rolę wynajmującego
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa
KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej
siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w
Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum
nauki i techniki
GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z
przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul.
Meissnera oraz z al. Pokoju
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
GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w
Krakowie (ZIT)
ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła
Włodkowica
ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
148 przy ul. Żabiej
ZDMK/T1.143/16 Przebudowa schodów
pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego
JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem
niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu
ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie
ciepłej wody użytkowej.
JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem
niskiej emisji w Krakowie - instalacja
kolektorów słonecznych i pomp ciepła

ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie
Krakowa
1.3.2.138 MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków
oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Przeniesienia środków pomiędzy
zadaniami ZZM.
Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące (roczne) ZBK/BUN.
Przeniesienie środków na zadanie
bieżące (roczne) ZBK.
Aktualizacja harmonogramu
wydatkowania środków.

Realizacja decyzji odszkodowawczych
– przeniesienie środków pomiędzy
zadaniami GS.
Realizacja decyzji odszkodowawczych
– przeniesienie środków pomiędzy
zadaniami GS.

Realizacja decyzji odszkodowawczych
– przeniesienie środków pomiędzy
zadaniami GS.
Zwolnienie niezaangażowanych
środków.
Konieczność podpisania aneksu do
umowy – opóźnienia opracowania
projektu wykonawczego.
Konieczność podpisania aneksu
terminowego do umowy (rozliczenie
umowy w 2020 r.).
Zakończenie terminu składania
wniosków o rozliczenie dotacji
(zwolnienie niezaangażowanych
środków).
Konieczność podpisania aneksu do
umowy pożyczki - brak możliwości
rozliczenia przez WFOŚiGW w
ramach pożyczki niektórych inwestycji
Przeniesienie niezaangażowanych
środków na zadania KEGW.
Konieczność dodatkowych robót –
przeniesienie środków z zadania
MCOO/E1.141/19.
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1.3.2.166 KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród
Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu
Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
(RPOWM)
1.3.2.170 IT/A1.1/99 System informatyczny UMK

1.3.2.171 GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
1.3.2.180 GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu
inwestycji drogowych
1.3.2.184 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych
dzielnic realizowany przez ZDMK
1.3.2.185 Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych
dzielnic realizowany przez ZZM
1.3.2.210 GS/SA1.2/19 Wypłata odszkodowań z tytułu
realizowanych strategicznych inwestycji
drogowych
1.3.2.241 ZDMK/T1.269/19 Budowa drogi dojazdowej w
rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego

Aktualizacja harmonogramu
wydatkowania środków.
Przeniesienie środków z SO na zakup
nowej funkcjonalności „skrzynki
nadawczej”.
Zakup i wdrożenie dodatkowych
licencji – przeniesienie środków z
wydatków bieżących GD.
Realizacja decyzji odszkodowawczych
– przeniesienie środków pomiędzy
zadaniami GS.
Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał
Rady Dzielnicy XII.
Zmiany zgodnie z zapisami Uchwał
Rad Dzielnic (VI, IX).
Realizacja decyzji odszkodowawczych
– przeniesienie środków pomiędzy
zadaniami GS.
Wprowadzenie nowego
przedsięwzięcia.

