UCHWAŁA NR XCV/891/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami/, art. 12
pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym /Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/, art. 124, art. 128 ust.
2 pkt 2 oraz art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.
U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października
1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133
poz. 872 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.482.774.611 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
w tym:
1/ dochody gminy na kwotę
1.025.458.260 zł,
2/ dochody powiatu na kwotę
457.316.351 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.630.418.611 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
w tym:
1/ wydatki gminy na kwotę
1.030.422.080 zł,
2/ wydatki powiatu na kwotę
555.860.163 zł,
3. Deficyt budżetu Miasta ustala się na kwotę

147.644.000 zł.

§ 2.
1. Środki niezbędne do sfinansowania
1/deficytu budżetu w kwocie
147.644.000 zł,
2/ pożyczek udzielanych przez Zarząd do wysokości 500.000 zł,
zostaną pokryte przychodami z tytułu:
a/ kredytów w kwocie
142.844.000 zł,
b/ wpływu środków ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 300.000 zł,
c/ prywatyzacji w kwocie
5.000.000 zł.
2. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 3.
§ 3.
Wydatki budżetu Miasta Krakowa związane
inwestycyjnymi, określa załącznik Nr 4.

z

wieloletnimi

programami

- 2 § 4.
1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych, środków specjalnych wynoszą:
1/ przychody
367.475.408 zł,
w tym:
a/ dotacje z budżetu na zadania bieżące
75.985.820 zł,
b/ dotacje z budżetu na inwestycje
3.027.000 zł.
2/ wydatki
w tym:
a/ wpłaty do budżetu
b/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
c/ wydatki inwestycje

366.790.238 zł,
500.000 zł,
85.189.260 zł,
3.027.000 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust.1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik
Nr 5.
§ 5.
1. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Miasta jednostkom realizującym zadania
publiczne w wysokości
100.428.995 zł,
w tym:
1/ gmina
65.596.595 zł,
2/ powiat
34.832.400 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust.1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik
Nr 6.
§ 6.
1. Przychody i wydatki funduszy celowych wynoszą:
1/ przychody
2/ wydatki

18.793.000 zł,
27.523.000 zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 na poszczególne fundusze, określa załącznik Nr 7.
§ 7.
1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
w tym:
1/ zadań zleconych ustawami w wysokości
174.509.468 zł,
w tym:
a/ gmina
51.368.737 zł,
b/ powiat
123.140.731 zł.

- 3 2/ zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień
w wysokości
78.000 zł,
w tym:
a/ gmina
78.000 zł,
2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1 wg klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 8.
§ 8.
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.800.000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
§ 9.
W wydatkach budżetu Miasta wyodrębnia się kwotę 33.015.250 zł do dyspozycji
dzielnic Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 10
Przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego
z załącznikiem Nr 11.
§ 11.

Miasta Kraków, zgodnie

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 10.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 34.136.368 zł na następujące wydatki:
1/ zadania inwestycyjne dzielnic
- 390.000 zł,
2/ budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez
Dzielnice ( zadania inwestycyjne)
- 1.946.000 zł,
3/ program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej
(zadania inwestycyjne)
- 624.000 zł,
4/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe
- 1.294.250 zł,
5/ finansowanie skutków podwyżek płac dla pracowników
samorządowej sfery budżetowej
- 20.025.718 zł,
6/ zabezpieczenie poręczeń
- 941.000 zł,
7/ kompetencje decyzyjne dzielnic - remonty placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych
- 4.029.000 zł,
8/ środki na nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli 886.400 zł.
9/ likwidacja barier architektonicznych
- 300.000 zł
10/ współfinansowanie zadań w ramach programu „Bezpieczny Kraków” - 2.153.000 zł,
11/ program poprawy bezpieczeństwa publicznego (zadania inwestycyjne) - 1.547.000 zł.
§ 12.
Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do:
1/ zaciągnięcia kredytu na łączną kwotę 142.844.000 zł (wyszczególnionego w § 2 ust. 1 lit.
a) w bankach wybranych przez Zarząd,

- 4 2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji
budżetowej,
3/ wprowadzania zmian kwot na zadaniach w ramach środków przeznaczonych na
finansowanie przyjętych do realizacji programów inwestycyjnych,
4/ zawierania wieloletnich umów na zadania inwestycyjne, określone w załączniku Nr 4,
5/ lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2002 rok czasowo wolnych środków
budżetowych, na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę
finansową Miasta,
6/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 50.000.000 zł,
7/ udzielania pożyczek z budżetu do wysokości kwoty, określonej w załączniku Nr 3,
8/ przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2002 r., w ramach rozdziałów
klasyfikacji budżetowej.
§ 13.
Traci moc uchwała Nr XXXVI/251/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 1999
r.- Plan finansowo-inwestycyjny Miasta Krakowa na lata 2000-2004.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2002 r.

Przewodniczący Rady
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