
DRUK NR Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa

z dnia  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zwiększenia dochodów i wydatków, zmian w wydatkach w działach: 600, 700, 710, 801, 

851, 852, 854, 900, 921 i 926, zmian w wydatkach w działach: 600, 801, 854 – zadania 
priorytetowe dzielnic, zmian w LII oraz w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) 
Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 160.400 zł, 
poprzez:
- zwiększenie dochodów gminy o kwotę 125.700 zł,
- zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 34.700 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 160.400 zł, 
poprzez:
- zwiększenie wydatków gminy o kwotę 125.700 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę 34.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 
2.135.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.
W planie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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/417/04 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., Nr LIII/518/04 i Nr LIII/519/04 z dnia 7 lipca 2004 r., Nr LIV/526/04 
i Nr LIV/527/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Nr LV/557/04 z dnia 8 września 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 z dnia 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 1002/2004 i Nr 1003/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r., Nr 1023/2004 
i Nr 1024/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r., Nr 1040/2004 i Nr 1041/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., 
Nr 1047/2004 i Nr 1052/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., Nr 1079/2004 i Nr 1082/2004 z dnia 
5 lipca 2004 r., Nr 1092/2004, Nr 1098/2004, Nr 1099/2004 i Nr 1100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r., 
Nr 1190/2004 i Nr 1191/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., Nr 1230/2004 i Nr 1231/2004 z dnia 22 lipca 
2004 r., Nr 1239/2004 i Nr 1240/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Nr 1288/2004 z dnia 6 sierpnia 
2004 r., Nr 1342/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r., Nr 1363/2004, Nr 1364/2004 i Nr 1365/2004 
z dnia 19 sierpnia 2004 r., Nr 1376/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 r., Nr 1378/2004 z dnia 25 sierpnia 
2004 r., Nr 1506/2004 i Nr 1507/2004 z dnia 6 września 2004 r., Nr 1514/2004 i Nr 1515/2004 
z dnia 9 września 2004 r., Nr 1520/2004 z dnia 10 września 2004 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 
uchwały,

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 9 do niniejszej 
uchwały,

 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały Nr       /      /04 Rady Miasta Krakowa z dnia     września 2004 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:
I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 160.400 zł, w związku z:

– przyznaniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM MŁODZIEŻ 
w wysokości 34.700 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Edukacyjne projektu 
pn. ”Środki multimedialne jako forma kontaktów międzyludzkich” - program finansowany 
ze środków unijnych,

– porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków 
na realizację zadania: „Przygotowanie merytoryczno – techniczne wydania miesięcznika 
„Kraków” – kwota 70.000 zł,

– zwiększeniem udziałów środków finansowych inicjatora o kwotę 55.700 zł, na zadania 
inwestycyjne realizowane w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

II. Przeniesienia w ramach planu wydatków, w tym:

– z zadania inwestycyjnego „Pozyskiwanie gruntów dla inwestycji”, w związku z niższym 
kosztem wyburzeń obiektów na pozyskanych nieruchomościach niezbędnych dla realizacji 
inwestycji z jednoczesnym poszerzeniem zakresu rzeczowego, na zadanie inwestycyjne „Linia 
tramwajowa do os. Krowodrza Górka”, w związku z przygotowaniem zadania 
do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej – kwota 350.000 zł,

– z zadania inwestycyjnego „Budowa obiektów sportowych Klubu Osiedlowego „Jugowice”, 
w związku z faktem, iż podmiot o nazwie „Klub Osiedlowy Jugowice” nie istnieje, 
a oczekiwaniem Rady i Zarządu Dzielnicy X było, aby inwestycja miała charakter kulturalno 
– oświatowy, koniecznym jest przeniesienie środków na nowe zadanie inwestycyjne 
„Adaptacja budynku na filię DK Podgórze w Kosocicach” – kwota 200.000 zł,

– z zadania inwestycyjnego „Pozyskiwanie lokali socjalnych” w związku z niższą wartością 
zadania po przeprowadzonym przetargu na adaptację budynku na cele mieszkaniowe -
os. Kościuszkowskie, na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem remontów 
w zasobie lokalowym Gminy Miejskiej Kraków – kwota 347.000 zł,

– z zadania inwestycyjnego „Estakada nad ul. Wielicką w ciągu ul. Powstańców 
Wielkopolskich i Powstańców Śląskich”, w zakresie realizacji kładki pieszo – rowerowej nad 
ul. Powstańców Śląskich, w związku z brakiem prawa do terenu oraz przedłużającą się 
procedurą uzyskania ULICP, na wydatki bieżące związane z letnim i zimowym utrzymaniem 
dróg oraz na remonty dróg – kwota 642.000 zł,

– z zadania inwestycyjnego „Centrum Targowo – Wystawiennicze” - kwota 500.000 zł, 
w związku z brakiem możliwości wystąpienia o decyzję lokalizacyjną, spowodowaną brakiem 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków –



Balice. Nad projektem planu rozpoczęte zostały prace, których efekty pojawią się w I 
połowie 2005 r. Projekt ten stanowić będzie podstawę do planowania zamierzenia 
inwestycyjnego. W związku z tym w bieżącym roku środki przeznaczone na przygotowanie 
inwestycji nie zostaną wykorzystane i przeznacza się je na:

 zadanie inwestycyjne „Modernizacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie”, 
z uwagi na stale pogarszający się stan techniczny budynków, m.in. wymianę pokryć 
dachowych, naprawę elewacji oraz modernizację łazienek – kwota 85.300 zł,

 zadanie inwestycyjne „Modernizacja DPS przy ul. Babińskiego25” – wydzielenie 
ewakuacyjnych klatek schodowych, w związku z decyzją Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej – kwota  72.000 zł,

 zakupy inwestycyjne dla DPS-ów, w tym 2 młynków koloidalnych do mielenia odpadów 
żywnościowych oraz na modernizację posiadanego zestawu komputerowego – kwota 
16.500 zł,

 wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w tym m. in. 
na rozszerzenie działalności terapeutycznej i zakresu usług świadczonych 
dla pensjonariuszy – kwota 326.200 zł,

– w związku z likwidacją Zespołu Szkół Specjalnych Nr 12 i utworzeniem Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 - kwota 386.600 zł,

– z wydatków bieżących, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, na zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu 
w wydychanym powietrzu (zadanie inwestycyjne) – kwota 9.000 zł

– w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe na łączną kwotę 50.600 zł. 
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

III. Zadania inwestycyjne realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Po przeprowadzonych przetargach oraz uściśleniu zakresów rzeczowych zadań realizowanych w 
trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, zwiększa się środki na 2 zadaniach, wprowadza się 7 
nowych zadań w pełni przygotowanych do realizacji, w tym zadanie związane z realizacją 
Programu „Woda dla wszystkich”.
Szczegółowy opis zmian zawiera wykaz 2.2 do załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 

IV. Zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej
W związku ze zwiększeniem przychodów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska 
przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz opłat za usuwanie i niszczenie zieleni, 
dokonuje się zwiększenia środków na zadania bieżące i inwestycyjne. m. in. na urządzanie 
i rozwój terenów zieleni, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami oraz 
zadania bieżące i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Szczegółowe 
programy w których dokonuje się zmian planu przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej 
uchwały.




