
ZARZĄDZENIE NR 90/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28 stycznia 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania do Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 
projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 
2004 - nr druku 380.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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 1 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.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Postanawia się przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 i przekazać go Radzie Miasta Krakowa -
nr druku 380 - w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
          / - /



UZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/334/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 

2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 

2 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, szczegółowości projektu uchwały 

budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu, autopoprawkę Prezydenta Miasta do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 

należy przekazać Radzie Miasta w terminie do dnia 29 stycznia 2004 r.



AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2004

do druku Nr 380

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu miasta Krakowa 

na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 projektu uchwały:

W ust. 1:

– kwotę 1.728.051.109 zł zastępuje się kwotą 1.746.551.109 zł,

– w pkt 1 kwotę 1.295.254.856 zł zastępuje się kwotą 1.312.554.856 zł,

– w pkt 2 kwotę 432.796.253 zł zastępuje się kwotą 433.996.253 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W ust. 2:

– kwotę 1.883.140.109 zł zastępuje się kwotą 1.908.950.109 zł,

– w pkt 1 kwotę 1.261.712.729 zł zastępuje się kwotą 1.278.786.909 zł,

– w pkt 2 kwotę 568.848.880 zł zastępuje się kwotą 571.334.700 zł,

– w pkt 3 kwotę 52.578.500 zł zastępuje się kwotą 58.828.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

W ust. 3 kwotę 155.089.000 zł zastępuje się kwotą 162.399.000 zł.

II. W § 2 projektu uchwały:

W wierszu drugim kwotę 155.089.000 zł zastępuje się kwotą 162.399.000 zł.

III. W § 3 projektu uchwały:

W ust. 1 kwotę 279.066.000 zł zastępuje się kwotą 261.376.000 zł,

W ust. 2 kwotę 123.977.000 zł zastępuje się kwotą 98.977.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

IV. W § 4 projektu uchwały:

Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, 

z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających 

zwrotowi, określa załącznik Nr 4 do niniejszej autopoprawki.



V. W § 5 projektu uchwały:

W ust. 1:

– w pkt 1 kwotę 143.084.850 zł zastępuje się kwotą 143.434.850 zł,

– w pkt 1, ppkt b/ kwotę 2.130.000 zł zastępuje się kwotą 2.480.000 zł,

– w pkt 2 kwotę 143.417.750 zł zastępuje się kwotą 143.767.750 zł,

– w pkt 2, ppkt b/ kwotę 2.300.000 zł zastępuje się kwotą 2.650.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.

VI. W § 6 projektu uchwały:

W ust 1 

– w wierszu drugim kwotę 118.801.750 zł zastępuje się kwotą 122.356.750 zł,

– w pkt 1 kwotę 77.025.550 zł zastępuje się kwotą 77.775.550 zł,

– w pkt 2 kwotę 41.776.200 zł zastępuje się kwotą 44.581.200 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej autopoprawki.

VII. W § 7 projektu uchwały:

W ust. 1:

– w pkt 2 kwotę 18.115.800 zł zastępuje się kwotą 22.960.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej autopoprawki.

VIII. W § 8 projektu uchwały:

1. Ust 1 przyjmuje brzmienie: " Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w jednostce, której 

powierzono realizację tych zadań".

– w pkt 2 kwotę 130.000 zł zastępuje się kwotą 419.000 zł,

– w pkt 2, ppkt a/ kwotę 130.000 zł zastępuje się kwotą 419.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej autopoprawki.



IX. W § 9 projektu uchwały:

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11.500.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 9 do niniejszej autopoprawki.

X. W § 10 projektu uchwały:

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa wyodrębnia się kwotę 31.680.700 zł do dyspozycji 

dzielnic Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

XI. W § 11 projektu uchwały:

Przyjmuje się prognozę kwoty długu publicznego Miasta Krakowa, zgodnie z załącznikiem 

Nr 11 do niniejszej autopoprawki.

XII. W § 12 projektu uchwały:

W pkt 2 kwotę 43.678.500 zł zastępuje się kwotą 49.928.500 zł,

– ppkt 3 przyjmuje brzmienie: "modernizacja stadionów TS "Wisła" i MKS "Cracovia" 

(zadania inwestycyjne) 15.700.000 zł",

– ppkt 4 przyjmuje brzmienie: "utworzenie Muzeum Nowej Huty (Socland) 200.000 zł",

– w ppkt 9 kwotę 4.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.000.000 zł,

– wprowadza się ppkt 11 w brzmieniu: "utworzenie Domu Artysty Seniora 100.000 zł",

– wprowadza się ppkt 12 w brzmieniu: "utworzenie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego dla Chłopców 100.000 zł".



UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2004

I. Rezultatem szczegółowej analizy propozycji poprawek Komisji, Klubów i Radnych 

RMK, także w aspekcie formalno-prawnym, wprowadzono zmiany w projekcie budżetu:

1. Zwiększono plan następujących zadań, w ramach:

Ochrony zdrowia, kwota 2.300.000 zł, w tym:

 Modernizacja Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza (zadanie 

inwestycyjne) – 1.300.000 zł,

 Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego (zadanie inwestycyjne) 

– 1.000.000 zł.

Pomocy społecznej, kwota 700.000 zł, w tym:

 Adaptacja lokalu na siedzibę MOPS (zadanie inwestycyjne) – 300.000 zł,

 Adaptacja lokalu na obiekt pomocy społecznej – os. Krakowiaków 2 (zadanie 

inwestycyjne) – 250.000 zł,

 świadczenia społeczne (kuchnia dla ubogich os. Krakowiaków) - 150.000 zł.

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kwota 1.020.000 zł, w tym:

 Iluminacja Miasta Krakowa (iluminacja Opactwa OO Cystersów w Mogile - zadanie 

inwestycyjne) – 50.000 zł,

 Zabytkowy zespół zajezdni MPK przy ul. Św. Wawrzyńca – rewaloryzacja (zadanie 

inwestycyjne) – 200.000 zł,

 dotacja dla bibliotek i ośrodków kultury (zakupy książek i remonty bibliotek 

miejskich) – 200.000 zł,

 organizacja świąt państwowych (oprawa artystyczna - Krakowski Szwadron Ułanów 

im. J. Piłsudskiego) – 50.000 zł,

 dotacja dla Ośrodka Kultury Nowa Huta (doposażenie Klubu 303) – 50.000 zł,

 dotacja dla Teatru Ludowego – 200.000 zł,

 dotacja dla Teatru Groteska – 100.000 zł,

 dotacja dla Teatru Bagatela – 170.000 zł.

Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – kwota 1.120.000 zł, w tym:

 Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców (zadanie inwestycyjne) –

700.000 zł,



 Straż Miejska – wydatki bieżące – 420.000 zł.

Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kwota 400.000 zł, w tym:

 Park Strzelecki, Park przy ul. Aleksandry (zadania inwestycyjne - po 150.000 zł 

poprzez zmiany w ramach programu ochrony i kształtowania zieleni miejskiej). 

Zwiększenie programu wynosi – 50.000 zł,

 Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż (zadanie inwestycyjne) – 200.000 zł,

 Przebudowa Placu Bohaterów Getta (zadanie inwestycyjne)- 150.000 zł.

Transportu i łączności, kwota 6.950.000 zł, w tym:

 Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic (w ciągu ul. Kamieńskiego - zadanie 

inwestycyjne) – 100.000 zł,

 Przebudowa ul. Dobrego Pasterza oraz połączenia ul. Ks. K. Jancarza z ul. Bohomolca 

(zadanie inwestycyjne) – 1.500.000 zł,

 Przebudowa ul. Balickiej (zadanie inwestycyjne) – 150.000 zł, odpowiednio w latach: 

2005 - 3.000.000 zł, 2006 - 2.000.000 zł,

 Przebudowa ul. Ks. Józefa (zadanie inwestycyjne) – 1.000.000 zł,

 Trasa Nowohucka – etap I (od węzła Bieżanów do skrzyżowania z projektowanym 

przedłużeniem ul. Christo Botewa, przedłużenie ul. Christo Botewa do ul. Półłanki -

zadanie inwestycyjne) – 120.000 zł,

 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (zadanie inwestycyjne) – 100.000 zł, odpowiednio 

w roku 2005 - 3.000.000 zł,

 Korekty geometryczne układu drogowego (w tym: Łokietka – Wybickiego –

450.000 zł, Al. 29 Listopada i Kuźnicy Kołłątajowskiej – 150.000 zł, Prądnicka –

Al. Słowackiego – 100.000 zł) - zadanie inwestycyjne – 700.000 zł, odpowiednio 

w roku 2005 - 3.000.000 zł,

 Przebudowa ul. Ułanów (zadanie inwestycyjne) – 710.000 zł,

 Przebudowa ul. Żmujdzkiej (zadanie inwestycyjne) – 600.000 zł,

 Przebudowa ul. Wesele (zadanie inwestycyjne) – 70.000 zł,

 Przebudowa ul. Tynieckiej (zadanie inwestycyjne) – 150.000 zł,

 Przebudowa ul. Winnickiej (zadanie inwestycyjne) – 200.000 zł, odpowiednio w roku 

2005 - 1.000.000 zł,

 Przebudowa ul. Zbrojarzy (zadanie inwestycyjne) – 400.000 zł,



 Przebudowa ul. Bieżanowskiej (zadanie inwestycyjne) – 200.000 zł, odpowiednio 

w latach: 2005 - 3.500.000 zł, 2006 - 3.000.000 zł,

 Przebudowa ul. Darwina (zadanie inwestycyjne) – 500.000 zł,

 Przebudowa ul. Klasztornej (zadanie inwestycyjne) – 300.000 zł,

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Dłubni (zadanie inwestycyjne) –

150.000 zł.

Działalności usługowej, kwota 750.000 zł, w tym:

 Centrum Targowo – Wystawiennicze (zadanie inwestycyjne) – 500.000 zł,

 Cmentarz w Mydlnikach (zadanie inwestycyjne) – 250.000 zł.

Oświaty i wychowania, kwota 785.000 zł, w tym:

 Modernizacja budynku SP Nr 164, ul. Wysłouchów 28 (zadanie inwestycyjne) –

300.000 zł,

 Przedszkole Nr 61, ul. Rajska – modernizacja ogródka jordanowskiego (zadanie 

inwestycyjne) – 100.000 zł,

 remonty placówek edukacyjnych – 385.000 zł (w tym: LO Nr VII – dokończenie 

remontu ogrzewania – 50.000 zł, Gimnazjum Nr 1 – remont – 135.000 zł, wymiana 

okien w X LO, SP 119, szkoła przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla 

Dziewcząt ul. Św. Faustyny 3 – 200.000 zł).

Kultury fizycznej i sportu, kwota 3.805.000 zł, w tym:

 Modernizacja obiektów sportowych KS „Orzeł” (zadanie inwestycyjne) – 25.000 zł,

 Modernizacja obiektów sportowych KS „Armatura” (zadanie inwestycyjne) –

30.000 zł,

 Modernizacja obiektów sportowych KS „Dąbski” (zadanie inwestycyjne) – 50.000 zł,

 Ośrodek sportowo – rekreacyjny „Kurdwanów Nowy” (zadanie inwestycyjne) –

1.500.000 zł,

 Budowa boiska wielofunkcyjnego (zadanie inwestycyjne) – 300.000 zł,

 Modernizacja basenu kąpielowego przy ul. Eisenberga 2 („Polfa” - zadanie 

inwestycyjne) – 100.000 zł,

 Modernizacja obiektów sportowych KS „Wanda” (zadanie inwestycyjne) –

100.000 zł,

 Budowa obiektów sportowych Klubu Osiedlowego „Jugowice” (zadanie 

inwestycyjne) – 200.000 zł,



 Modernizacja zespołu basenów kąpielowych KS „Clepardia” (zadanie inwestycyjne) –

300.000 zł,

 Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Ptaszyckiego (KS „Hutnik” - zadanie 

inwestycyjne) – 1.000.000 zł, odpowiednio w latach: 2005 - 500.000 zł, 2006 -

500.000 zł,

 organizacja biegu Cracovia Maraton – 200.000 zł.

Promocji, kwota 1.000.000 zł, w tym:

 promocja gospodarcza – pozyskiwanie inwestorów – 500.000 zł,

 promocja turystyczna – 500.000 zł.

II. Tworzy się rezerwy celowe na:

1. Utworzenie Muzeum Nowej Huty (Socland) – 200.000 zł.

2. Utworzenie Domu Artysty Seniora – 100.000 zł.

3. Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców – 100.000 zł.

4. Modernizację stadionów: TS „Wisła” i MKS „Cracovia” – 15.700.000 zł.

III. Inne zmiany – zwiększenia – 6.380.000 zł:

1. Zajazd Kościuszkowski (zadanie inwestycyjne) – 50.000 zł.

2. Korekty geometryczne układu drogowego (w tym: Igołomska – Brzeska) – 200.000 zł.

3. Budowa parkingów (zadanie inwestycyjne) – 100.000 zł.

4. Adaptacja internatu Nr 2 przy ul. Ułanów (zadanie inwestycyjne) – 1.300.000 zł.

5. Adaptacja budynku przy ul. Żółkiewskiego 15 (zadanie inwestycyjne) – 1.700.000 zł.

6. Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS „Borek” (zadanie 

inwestycyjne) - 600.000 zł.

7. Tor kajakarstwa górskiego - II etap (zadanie inwestycyjne) - 1.000.000 zł.

8. Zadania realizowane przez inne instytucje kultury i Wydział Kultury – 240.000 zł 

(w tym dotacja z Ministerstwa Kultury 40.000 zł).

8. Realizacja zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja Kopca Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie” – 1.070.000 zł.

9. Wpółfinansowanie Muzeum Armii Krajowej – 120.000 zł.

IV. Suma powyższych zwiększeń zamyka się kwotą 41.310.000 zł.

W ramach tej kwoty środki pochodzą z:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu o łączną kwotę 18.500.000 zł, w tym:

– podatku od nieruchomości – 5.000.000 zł,



– z opłaty skarbowej – 1.000.000 zł,

– z podatku od czynności cywilno – prawnych – 1.000.000 zł,

– ze sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł,

– ze sprzedaży mieszkań komunalnych – 1.600.000 zł,

– z dzierżawy gruntów komunalnych – 400.000 zł,

– z dzierżawy targowisk – 200.000 zł,

– z pozostałych dochodów – 200.000 zł,

– z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –

7.000.000 zł,

– dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na realizację zadania inwestycyjnego „Rekonstrukcja Kopca Tadeusza Kościuszki 

w Krakowie” – 1.000.000 zł,

– dotacji na współfinansowanie Muzeum Armii Krajowej – 60.000 zł,

– dotacji na realizację zadań w ramach Porozumienia z Ministerstwem Kultury 

(w tym „XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych” – 20.000 zł, 

Jubileusz 40 - lecia działalności krakowskiego zespołu muzyki współczesnej 

Ensemble MW2 – 20.000 zł) – kwota 40.000 zł.

2. Zmniejszeń planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i planu rozchodów 

z tytułu spłaty kredytów – 4.960.000 zł.

3. Zwiększeń planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikającej z rozliczeń 

kredytów i pożyczek – 2.350.000 zł.

4. Zmniejszenia rezerwy celowej na spłatę zobowiązań po zlikwidowanych SP ZOZ-ach 

– kwota 2.000.000 zł.

5. Zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu – 1.540.000 zł.

6. Zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej” 

(Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) –

1.912.000 zł.

7. Zmniejszenia planu wydatków bieżących placówek oświatowych – 3.000.000 zł.

8. Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

 Krakowski Transport Miejski (zmniejszenie środków własnych finansujących 

koszty jednostki zarządzającej projektem) – 4.210.000 zł,



 Odnowa i przebudowa dróg wraz z dostosowaniem do wymogów UE –

1.100.000 zł,

 Kraków Gospodarka Odpadami – etap II Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji 

Odpadów i Sortownia II – 1.197.000 zł,

 Adaptacja lokali na placówki rodzinne – 291.000 zł,

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 - budowa windy (podwójnie 

występuje w wydatkach budżetu) – 250.000 zł.

V. Dokonuje się rozdzielenia rezerw na:

1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne (zadania inwestycyjne) – kwota 2.850.000 zł.

2. Udziały w spółkach – kwota 5.000.000 zł, na zwiększenie udziału w Krakowskim 

Holdingu Komunalnym.

VI. Zmiany w planie wydatków, wynikające z:

1. Zmian klasyfikacji budżetowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, w związku ze zmianą ustawy o Policji oraz zmiany w dziale 756 

i 758 dotyczące wpłaty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, celem 

dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz zmian w dziale 852 

i 854, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty (Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy im. Św. Faustyny).

2. Dostosowania wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, w związku ze zwiększeniem 

etatów w Biurze Planowania Przestrzennego i Wydziale Architektury i Urbanistyki, 

celem zapewnienia sprawnej realizacji ważnych zadań Miasta, m. in. realizacji planów 

zagospodarowania przestrzennego, wydawania decyzji WZ i ZT, wydawania decyzji 

o pozwoleniu na budowę (zmiana pomiędzy gminą a powiatem).

VII. Odpowiednio do wniosków Komisji, Klubów i Radnych RMK zwiększa się środki 

na zadania inwestycyjne w latach następnych:

– III-5.11 "Przebudowa Ronda Kocmyrzowskiego" - rok 2005 - 4.000.000 zł, rok 2006 -

4.000.000 zł,

– w programie VIII - Kultura fizyczna, w ramach środków na nowe zadania 

wprowadzane do programu, przeznaczono na modernizację stadionów TS "Wisła" 

i MKS "Cracovia" w 2005 roku - 20.000.000 zł, a w 2006 roku - 6.300.000 zł.



VIII. Środki na remont nawierzchni drogowej ul. Klonowica i ul. Halszki (od ul. Malborskiej 

do ul. Stojałowskiego) w wysokości 1.400.000 zł oraz na remont ul. Powstańców 

w wysokości 1.500.000 zł, zabezpieczono w ramach środka specjalnego Zarządu Dróg 

i Komunikacji (strona nr 101 objaśnień).

IX. W ramach zadania III-3.1 "Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych" 

do zakresu rzeczowego wprowadzono opracowanie dokumentacji projektowej torowisk 

w ul. Św. Wawrzyńca - dł. 200 mb (kwota ok. 36.000 zł).

X Zmiany w funduszach.

Po wstępnym dokonaniu rozliczenia funduszy za rok 2003 zaistniała możliwość 

zwiększenia stanu funduszy na początek roku i wprowadzenia zadań uzupełniających 

środki na zadania ujęte w poprawkach Komisji, Klubów i Radnych, w tym:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –kwota 2.450.000 zł,

wprowadzono zadania:

 Zagospodarowanie zieleni – Plac Centralny, Aleja Róż (zadanie inwestycyjne) –

800.000 zł,

 Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulicy Klasztornej (zadanie inwestycyjne) –

300.000 zł,

 Park im. Jordana (zadanie inwestycyjne) – 100.000 zł,

 Park Krakowski (zadanie inwestycyjne) – 100.000 zł,

 Park na Dąbiu (Nadwiślański) - zadanie inwestycyjne – 150.000 zł,

zwiększono zadania:

 Park Miejski Mistrzejowice (zadanie inwestycyjne) – 150.000 zł,

 bieżące utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni – 650.000 zł,

 dofinansowanie dla osób fizycznych, w związku z likwidacją palenisk domowych 

i zastąpieniem ich przez systemy proekologiczne – 200.000 zł.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota – 2.445.100 zł,

wprowadzono zadanie:

 Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Opolskiej (zadanie inwestycyjne) –

1.020.000 zł,

zwiększono zadanie:

 Gospodarka odpadami stałymi: etap I. Zadanie realizowane przy udziale środków 

ISPA (zadanie inwestycyjne) – 1.425.100 zł.



3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Po uzgodnieniach projektu planu Funduszu na rok 2004 z Urzędem Marszałkowskim, 

wprowadza się zmiany w celu dostosowania do zapisów zawartych w budżecie 

Państwa.

XI. Część informacyjna

W związku z powyższymi zmianami wprowadzono jednolite objaśnienia (materiały 

informacyjne) uwzględniające autopoprawkę do projektu budżetu.


