
ZARZĄDZENIE NR 1024/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 
600, 750, 754, 801, 851, 852 i zmian w dziale 801 – zadania priorytetowe dzielnic, zakresach 
rzeczowych zadań inwestycyjnych oraz limitach wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt. 2 oraz 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z pózn. 
zm.) oraz § 12 pkt 2 i § 13 pkt 3 ppkt a i pkt 4 uchwały Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 
4 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 
501.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W uchwale Nr XXXVII/336/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2004 r. 
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 zmienionej uchwałami Rady Miasta 
Krakowa: Nr XLI/388/04 i Nr XLI/389/04 z dnia 17 marca 2004 r., Nr XLIV/417/2004 z dnia 
14 kwietnia 2004 r., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 2004 r., Nr L/486/04, Nr L/487/04 
i Nr L/488/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: 
Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 
8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 392/2004 z dnia 
18 marca 2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 
29 marca 2004 r., Nr 502/2004 i Nr 503/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 z dnia 
5 kwietnia 2004 r., Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 656/2004, 
Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 i Nr 716/2004 z dnia 
30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, Nr 738/2004 
i Nr 739/2004 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 z dnia 14 maja 2004 r., Nr 850/2004 
i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r., 
Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r., Nr 940/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r., 
Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r., Nr 998/2004 
z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 1002/04 i Nr 1003/04 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 
z dnia 23 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.



§ 3.

W zarządzeniu Nr 236/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 lutego 2004 r. 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2004, 
zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 
2004 r., Nr 291/2004, Nr 292/2004 i Nr 293/2004 z dnia 8 marca 2004 r., Nr 379/2004 z dnia 
15 marca 2004 r., Nr 389/2004 i Nr 390/2004, Nr 391/2004 i Nr 392/2004 z dnia 18 marca 
2004 r., Nr 433/2004 z dnia 24 marca 2004 r., Nr 455/2004 i Nr 456/2004 z dnia 29 marca 
2004 r., Nr 502/2004, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 z dnia 31 marca 2004 r., Nr 512/2004 
z dnia 5 kwietnia 2004 r., Nr 606/2004, Nr 607/2004 i Nr 609/2004 z dnia 15 kwietnia 
2004 r., Nr 656/2004, Nr 657/2004 i Nr 658/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r., Nr 715/2004 
i Nr 716/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr 721/2004 z dnia 7 maja 2004 r., Nr 737/2004, 
Nr 738/2004 i Nr 739/2004 12 maja 2004 r., Nr 754/2004 i Nr 755/2004 z dnia 14 maja 
2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004., Nr 878/2004 i Nr 879/2004 z dnia 
1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004., Nr 940/2004 z dnia 
7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 
2004 r., Nr 998/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r., Nr 999/2004, Nr 1000/2004, Nr 1001/2004, 
Nr 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 z dnia 23 czerwca 
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 9 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 11 do Nr 19 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
       / - /



Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004 zaplanowano rezerwę celową na budowę 
i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice 
(zadania inwestycyjne) w wysokości 5.252.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 
3.600.800 zł.
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania ww. rezerwy w kwocie 
120.700 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ulic – Dzielnica I i Dzielnica XV, zgodnie 
z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.

II. Zmiany wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 20.000 zł, w ramach zadań przy 
wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, 
w zakresie remontów, dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnica X).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 62.000 zł, poprzez zmianę realizatora 
zadań, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne realizowane przez 
Miasto.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 9.500 zł między realizatorami zadań, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy systemu monitorowania wizyjnego 
Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niewidomych 
i słabowidzących przy ul. Tynieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 274.000 zł, w tym w ramach:
- środków zaplanowanych na remonty placówek oświatowych – kwota 270.000 zł,
- zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe – kwota 4.000 zł.

Ponadto, dokonuje się zmian w kwocie 310.900 zł w ramach dotacji udzielanych na 
realizację zadań publicznych, w związku ze zmianą ilości słuchaczy oraz wysokości 
dotacji na jednego słuchacza w szkołach policealnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie ogółem 41.000 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem m.in. na zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami ze środowisk dysfunkcyjnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 125.500 zł między realizatorami zadań, 
z przeznaczeniem na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne.



III. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, zgodnie 
z załącznikami od Nr 15 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia.

IV. Zmiany limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Wprowadza się zmianę limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji „Krakowianka” zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego 
zarządzenia.


