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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
2020 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 855 i 900 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 757, 801 i 854).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) 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 2020
(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 855 i 900 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 757, 801 i 854).
§ 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 2020

(dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 852, 855 i 900 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 757, 801 i 854).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę
33.049.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę

33.049.655 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 33.049.655 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę

33.049.655 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020, 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,
− w załączniku Nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr
I.

/

/20 Rady Miasta Krakowa z dnia

2020 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 33.080.402 zł, w związku z:
− porozumieniem zawartym z Grodzkim Urzędem Pracy na dofinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego studiów podyplomowych na pracowników Urzędu Miasta
Krakowa – kwota 72.000 zł,
− przyznaniem przez INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group odszkodowania za szkody komunikacyjne, z przeznaczeniem na naprawy
pojazdów – kwota 6.242 zł,
− wypłatą odszkodowania za uszkodzenie rysunkami graffiti elewacji Domu Pomocy
Społecznej na os. Hutniczym 5 w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup farb w celu jej
odnowienia – kwota 1.070 zł,
− darowizną otrzymaną od Fundacji HEARTY, z przeznaczeniem na zakup odzieży
i obuwia na sezon jesienno-zimowy dla wychowanków Centrum administracyjnego
Nr 1 w Krakowie – kwota 1.090 zł,
− tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniesionymi przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na realizację
zadania „Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków” – kwota 33.000.000 zł.

II.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.747 zł, wynikające z umowy
z Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
na dofinansowanie zadania „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków w roku 2020”.

III.

Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w wysokości
25.000.000 zł, z zadania „Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie
sytuacji finansowej Miasta”, w związku z: terminową realizacją zobowiązań przez
podmioty którym miasto udzieliło poręczeń, oszczędnościami na poszczególnych
umowach kredytowych oraz wyemitowanych obligacjach, z przeznaczeniem
na zabezpieczenie wypłat dotacji dla niesamorządowych placówek oświatowych w 2020
roku.

IV.

Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 947.000 zł,
z zadań:
− „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” – kwota 867.000 zł,
− „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych” – kwota
30.000 zł,
− „Modernizacja instalacji c.o. – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 22, ul. Chmielowskiego 1” – kwota 50.000 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach, z przeznaczeniem
na zadanie „Internat przy Zespole Szkół Nr 1, ul. Ułanów 3 – modernizacja kuchni” –
kwota 947.000 zł.
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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 2020 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – bez zmian.

