
ZARZĄDZENIE NR 879/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 01 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853, zmian w wydatkach w działach: 
600, 700, 750, 921 oraz w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych).

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 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 § 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.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 22.899 zł, zgodnie 

z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się dochody powiatu o kwotę 22.899 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 22.899 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 22.899 zł.

§ 2.
W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę 

461.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
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/417/2004 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 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 r 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 z dnia 1 czerwca 2004 r. 
wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia,



 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 4.
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 i 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., Nr 754/2004 i Nr 755/2004 z dnia 14 maja 
2004 r., Nr 850/2004 i Nr 851/2004 z dnia 24 maja 2004 r., Nr 878/2004 z dnia 1 czerwca 
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 12 

do niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 14 do Nr 19 do 

niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 10 i Nr 11 do 

niniejszego zarządzenia.
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

        / - /



Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę 
22.899 zł. Zmianę wprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 128/04 Wojewody 
Małopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę 
świadczeń oraz zwrot kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta.

II. Zmiany wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 995.200 zł, poprzez zmianę realizatora 
zadań w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje 
decyzyjne - remonty dróg, chodników i oświetlenia.

Ponadto dokonuje zmian w planie wydatków inwestycyjnych poprzez przeniesienie kwoty 
180.000 zł z zadania „Przebudowa ul. Wujka”, w związku z decyzją o wycofaniu zadania 
z budżetu, na zadanie „Przebudowa ul. Paska” (Dzielnica VIII).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 2.000 zł, na wydatki związane z egzekucją 
wyroku z powództwa Gminy Miejskiej Kraków przeciwko Budowlanej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Inwestycja”.

W dziale 750 – Administracja publiczna 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 1.013.800 zł, w tym:
– w ramach wydatków zaplanowanych na wydatki rzeczowe dzielnic – kwota 2.800 zł 

(wniosek Dzielnicy XVIII),
– poprzez zmianę realizatora zadań, przenosząc środki do Biura Festiwalowego, które 

będzie realizować ważne dla Miasta przedsięwzięcia promocyjne, kulturalne m. in.: 
„Wianki 2004”, letnią akcję informacyjno – promocyjną tj.: uruchomienie, wyposażenie 
i prowadzenie punktu informacji turystycznej na Rynku Głównym oraz w związku 
budową sieci informacji miejskiej - kwota 450.000 zł,

– w ramach zadania zleconego „Organizacja poboru oraz orzekanie w indywidualnych 
sprawach żołnierzy”, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń dla członków 
komisji lekarskich i poborowych – kwota 2.000 zł,

– między realizatorami, w ramach zadania inwestycyjnego „System informatyczny UMK”, 
dotyczy wykonania m. in.: sieci teletechnicznej i teleinformatycznej w budynku przy 
ul. Centralnej 53 – kwota 559.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje zmian w planie wydatków na łączną kwotę 15.000 zł, poprzez zmianę realizatora 
zadań, przenosząc środki na dofinansowanie projektu „Dni Młodzieży Krakowa we Lwowie” 
i realizację przeglądu teatralno – muzycznego dla osób niepełnosprawnych „O buławę 
Lajkonika” organizowanego w ramach V Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham 



Kraków z Wzajemnością” oraz poprzez zmianę między paragrafami z przeznaczeniem 
na wypłatę Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa.

III. Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych

Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikami 
od Nr 17 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia.


