
ZARZĄDZENIE NR 389/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 18 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zmian w wydatkach w działach 754 i 851 oraz zmian w wydatkach w dziale 926 –
zadania priorytetowe dzielnic).

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. 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
§ 13 pkt 3 b/ 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 

204.700 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. 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., 
wprowadza się następujące zmiany:

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

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

 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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., wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 6 
do niniejszego zarządzenia,



 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i 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. Zmiany wydatków:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian realizatorów zadań w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
„Bezpieczny Kraków”, co skutkuje zmianami w rozdziałach i paragrafach, na łączną kwotę 
94.200 zł.
Środki przeznaczone zostaną dla:
 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup aparatu cyfrowego w związku 

z prowadzeniem bieżącej dokumentacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń podczas 
działań ratowniczo – gaśniczych, uruchomienie strony internetowej poświęconej 
bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Miasta (kwota 8.000 zł) oraz zakup sprzętu 
pożarniczego (kwota 2.000 zł),

 Straży Miejskiej na realizacje programów kierunkowych: „Czyste place zabaw 
i piaskownice”, „Współpracujemy”, organizację konkursu „Gospodarz roku”, prowadzenie 
zajęć sportowych dla dzieci (kwota 51.000 zł) oraz kursy samoobrony dziewcząt, 
dofinansowanie kursu pod nazwą „Prawo i My”, druk materiałów edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży (kwota 33.200 zł).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na 
zakończenie akcji szczepień dzieci przeciwko WZW typu „B”, przeprowadzanej przez Szpital 
Miejski im. G. Narutowicza.

II. Zmiany wydatków w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 60.500 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na kulturę fizyczną i sport (kwota 25.000 zł – Dzielnica II, 
kwota 35.500 zł – Dzielnica XIII). Szczegółowy opis zmian przedstawia załącznik do 
uzasadnienia.

Zarządzenie uzyskało pozytywną opinię Komisji Budżetowej w dniu 16 marca 2004 roku.


