ZARZĄDZENIE NR 737/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 12 maja 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: 600, 900, 921, 926 oraz 853 – 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 późn. 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
3.935.700 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., Nr XLIV/417/04 z dnia
14 kwietnia 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, Nr 503/2004 i Nr 504/2004 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. 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
zarządzenia,
 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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, 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. wprowadza
się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 5 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 załącznikiem Nr 11 do niniejszego
zarządzenia,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 12 i Nr 13 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 600 – Transport i łączność
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, jednostkami
realizującymi i zadaniami w kwocie 2.307.500 zł, w ramach zadań przy wyborze których
Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne, w zakresie remontów
dróg, chodników i oświetlenia.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i zadaniami w kwocie
110.000 zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie działań edukacyjnych związanych z gospodarką
odpadami (wydanie broszury informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów, przygotowanie
konspektów zajęć lekcyjnych dla nauczycieli) oraz rozszerzenie akcji edukacyjnej dotyczącej
Dnia bez Samochodu.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami, paragrafami, jednostkami
realizującymi i zadaniami w łącznej kwocie 1.372.800 zł, w tym ze środków zaplanowanych
na: realizację innych własnych projektów i programów Miasta Kraków – kwota 15.000 zł,
współpracę międzynarodową i krajową Miasta Kraków – kwota 15.750 zł, Mecenat
Kulturalny Miasta Krakowa, dotacje i zakup usług – kwota 1.252.550 zł oraz Lokalne
wydarzenia kulturalne, kompetencje decyzyjne dzielnic – kwota 89.500 zł.
Środki przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji do przedsięwzięć artystycznych
i kulturalnych realizowanych w 2004 roku przez miejskie instytucje kultury, zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 532/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r.
(kwota 1.283.300 zł) oraz na dotacje do kulturalnych wydarzeń lokalnych, przy wyborze
których powierzono Dzielnicom kompetencje decyzyjne zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa Nr 520/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. (kwota 89.500 zł).
II. Zmiany wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresem rzeczowym
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sztucznego lodowiska przy
ul. Siedleckiego 7” dokonuje się zmiany między rozdziałami i realizatorami zadania, zgodnie
z załącznikami Nr 10 i Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
Środki zostaną przeznaczone na modernizację band na lodowisku.
III. Zmiany wydatków w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 2.000 zł, w ramach środków
zaplanowanych na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (granty) –
Dzielnica XVIII.
Szczegółowy opis zmian przedstawia załącznik do uzasadnienia.
Zarządzenie uzyskało pozytywną opinię Komisji Budżetowej w dniu 11 maja 2004 roku.

