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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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 851,
852, 855 i 900).
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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 851, 852, 855
i 900).
§ 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. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 851, 852, 855
i 900).
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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę
81.546.105 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę

81.546.105 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 o kwotę 81.546.105 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

81.546.105 zł.

§ 2. 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 7 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.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr

/

/20 Rady Miasta Krakowa z dnia

2020 r.

Uchwała zawiera:
I.
II.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 81.546.105 zł, w związku ze zmniejszonymi
wpływami ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 81.546.105 zł.
W związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza
się środki własne zaplanowane na zadania inwestycyjne:
− „Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie” – kwota 17.420.000 zł,
− „Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki” – kwota
3.552.577 zł,
− „Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie” – kwota 2.925.000 zł,
− „Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii,
Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem” –
kwota 2.200.000 zł,
− „Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny
z zagospodarowaniem terenu - IV etap” – kwota 1.200.000 zł,

Helclów

wraz

− „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz
z budową sieci kanalizacji opadowej” – kwota 2.263.280 zł,
− „Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d – DPS, ul. Łanowa 41” – kwota 806.300 zł,
− „Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej” – kwota
500.000 zł,
− „Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 23 przy ul. Słomianej 7” –
kwota 479.700 zł,
− „Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica” – kwota 918.616 zł,
− „Rozbudowa ul. Wrony” – kwota 2.700.717 zł,
− „Przebudowa ul. Lubockiej” – kwota 246.384 zł,
− „Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście
Wandy” – kwota 1.248.036 zł,
− „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zakrzowiecka-Gronostajowa” – kwota
800.000 zł,
− „Modernizacja ul. Wiśniowy Sad” – kwota 600.000 zł,
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− „Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice” – kwota 1.169.000 zł,
− „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” – kwota 1.500.186 zł,
− „Park Rzeczny Wilga” – kwota 1.500.000 zł,
− „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich” – kwota 3.993.785 zł,
− „Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa” –
kwota 3.000.000 zł,
− „Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim… i Nowej Hucie?” – kwota
3.500.000 zł,
− „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków” – kwota 5.200.000 zł,
− „Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód
opadowych"” – kwota 2.000.000 zł,
− „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza” –
kwota 2.260.000 zł,
− „Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 – rozbudowa” – kwota 2.500.000 zł,
− „Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych” – kwota 4.491.370 zł,
− „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych” – kwota
2.659.213 zł,
− „Modernizacja budynku - XXX Liceum Ogólnokształcące, os. Dywizjonu 303 bl. 66”
– kwota 440.749 zł,
− „Modernizacja pomieszczeń – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3”
– kwota 485.240 zł,
− „Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny” – kwota 8.985.952 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 81.546.105 zł.

