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ZARZĄDZENIE NR 3335/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 22 listopada 2021r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021
(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801, 900 i 921 oraz planu
wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz.1372 i 1834), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 2021
(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801, 900 i 921 oraz planu
wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921).
§ 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 2021

(dot. zmniejszenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801, 900 i 921 oraz planu
wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz.1372 i 1834), 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, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 9.327.248 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę

7.943.553 zł,

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę

1.383.695 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 o kwotę 9.327.248 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

443.553 zł,
8.883.695 zł.

§ 2. W uchwale Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
budżetu Miasta Krakowa na rok 2021, 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
− w załączniku Nr 14 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

/

/21 Rady Miasta Krakowa z dnia

2021 r.

Uchwała zawiera:
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.327.248 zł, z tytułu
realizacji:
− projektów unijnych:
✓ „Erasmus+” - kwota 318.800 zł,
✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych
i wytwarzania energii” (zmiana harmonogramu realizacji zadania) – kwota 4.956 zł,
✓ „INTHERWASTE” (zakończenie i rozliczenie zadania) – kwota 21.335 zł,
✓ „ATELIER” (decyzja Lidera projektu o przesunięciu zaplanowanego na rok bieżący
działania dot. zlecenia wykonania usługi eksperckiej na rok przyszły) – kwota
89.220 zł,
− zadań dofinansowanych ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
w tym:
✓ „Remont konserwatorski elewacji od ul. Limanowskiego I etap” – kwota 7.396 zł,
✓ „Kontynuacja prac zabezpieczających budynek inwentarski – dawne stajnie” – kwota
1.846 zł,
− zadań inwestycyjnych:
✓ „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku
z przeprowadzoną analizą wpływów Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania – kwota
7.500.000 zł,
✓ „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa” (Wykonawca umowy
koncesji z 2014 roku szacuje niewykonanie na umowie w bieżącym roku) – kwota
1.220.000 zł,
✓ „System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych
i wytwarzania energii”, realizowane przy udziale środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w związku z aktualizacją harmonogramu
rzeczowo- finansowego inwestycji – kwota 163.695 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2021 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2021 – zmniejszenie o kwotę 7.500.000 zł.

