
ZARZĄDZENIE NR 754/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 maja 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 851, zmian w wydatkach w działach: 
801, 851, 900 oraz w limicie 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 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. 1, § 13 pkt 3 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 

2.257.800 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., Nr XLVII/445/04 z dnia 12 maja 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., 
Nr 737/2004, Nr 738/2004 i Nr 739/2004 z dnia 12 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 5 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, 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 z dnia 12 maja 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 6 

do niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 
8.900.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 2.110.000 zł.
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania ww. rezerwy w kwocie 100.000 zł, 
z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień (w tym na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 36.640 zł).

II. Zmiany wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami, 
zadaniami i jednostkami realizującymi w kwocie 1.910.100 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na remonty placówek oświatowych, zakup usług pozostałych oraz zakup 
żywności.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 720.000 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne 
organizowane dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 20.000 zł, 
w ramach środków zaplanowanych na edukację i informację ekologiczną. Środki 
przeznaczone zostaną na zakup sadzonek roślin, które rozdane zostaną podczas 
II Krakowskiego Festiwalu Recyklingu poświęconemu promocji selektywnej zbiórki 
odpadów.


