
ZARZĄDZENIE NR 292/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA  08 marca 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 851, zmian w wydatkach w działach: 
700, 750, 851, 852 oraz zmiany zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego).

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 i ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. .Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 
oraz § 12 ust. 2 pkt 9 i § 13 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 

708.280 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta 
Krakowa: Nr 241/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Nr 291/2004 z dnia 8 marca 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 8 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 z dnia 8 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 7 

do niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 10 do 

niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 12 do 

niniejszego zarządzenia.
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Rozdysponowanie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ch. 
W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004 zaplanowano rezerwę celową na spłatę 
zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w kwocie 2.000.000 zł. 
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania ww. rezerwy w kwocie 
611.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ, w tym: 
na spłatę zadłużeń wynikających z porozumień m. in. z NORDEA Bank (137.000 zł), 
z roszczeń pracowniczych (369.000 zł), pokrycie kosztów związanych z zastępstwami 
procesowymi (55.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem sprzętu 
po SP ZOZ-ach (50.000 zł).

II. Zmiany wydatków

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na wydatki 
związane z powierzeniem zarządu nieruchomością wspólną w formie aktu notarialnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 15.900 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na:
 wydatki rzeczowe dzielnic – kwota 15.000 zł,
 finansowanie Klubów Radnych – kwota 900 zł.
Ponadto, w związku z koniecznością wykonania remontów siedzib Rad Dzielnic 
znajdujących się w lokalach komunalnych, dokonuje się zmiany realizatora zadania 
w kwocie 405.300 zł. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W ramach środków zaplanowanych na realizację programu profilaktyki i promocji zdrowia, 
przeznacza się kwotę 30.000 zł na zakończenie akcji szczepień przeciwko WZW typu „B”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 52.200 zł, w związku 
z przyznaniem przez Komisję Grantową dla organizacji pozarządowych dotacji do zadań 
w zakresie pomocy społecznej. 
Ponadto, dokonuje się zmiany realizatora zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu 
na siedzibę MOPS”. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych.

III. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego
Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, zgodnie 
z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.


