UCHWAŁA NR CXVII/1047/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 maja 1998 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 1998 rok
(dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych - LII).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ Rada Miasta Krakowa uchwala,
co następuje:
§ 1.
I. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta Krakowa o kwotę 628.350 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
II. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta Krakowa o kwotę 628.350 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W uchwale Nr CVII/981/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 lutego 1998 r.
w sprawie budżetu miasta Krakowa na rok 1998 zmienionej uchwałami: Nr 295/98
ZMK z dnia 30 marca 1998 r., Nr 381/98, Nr 382/98, Nr 383/98 i Nr 387/98 ZMK
z dnia 20 kwietnia 1998 r. 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,
- załącznik Nr 4a otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Część opisowa
do uchwały Nr CXVII/1047/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 1998 r.

W załączniku Nr 4a do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu na rok
1998, który zawiera „Wydatki Miasta Krakowa na inwestycje realizowane w 1998 r.
w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”, udział inicjatorów w realizowanych
inwestycjach został przewidziany w formie pieniężnej. Na etapie zawierania umów
o współfinansowanie zadań określone zostało, jaka część udziału inicjatorów wniesiona
zostanie w formie rzeczowej, tj. dokumentacji technicznej, pracy własnej itp. Wysokość
udziałów nie wpływa na wysokość dochodów i wydatków Gminy. Wartość udziałów
rzeczowych inicjatorów na 1998 r. wynosi 628.350 zł, i w związku z tym, o kwotę
tę pomniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy Kraków. Szczegółowe dane
zawiera załącznik do uzasadnienia.

