UCHWAŁA NR XIV/249/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019.
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), 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) 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 § 13 wprowadza się punkt 4) w brzmieniu:
„4) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1
pkt 6 ww. ustawy – do kwoty 316.000.000 zł.”
2. W § 14 wprowadza się punkty 6) i 7) w brzmieniu:
„6) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone
w art. 212 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku
budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/249/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała zawiera zmiany w treści uchwały budżetowej.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła mechanizmy
prawne służące ograniczeniu i monitorowaniu poziomu zadłużenia JST, związane
z zaciąganiem zobowiązań z tytułu innych stosunków prawnych, które wywołują skutki
ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających
na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów,
dokonuje się zmian w § 13 i § 14 punkt 6) uchwały budżetowej. Związane to jest
z planowanym pozyskaniem terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika
(obszar Wesoła) oraz terenu lasu Borkowskiego.
Ponadto wprowadza się zmianę w § 14 punkt 7) upoważniającą Prezydenta Miasta
Krakowa do dokonywania zmian w budżecie, związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem
płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, a także ze zwrotem
płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
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