
ZARZĄDZENIE NR 940/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 07 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 853, przeniesienia środków z rezerwy 
celowej do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 150, 750, 754, 801, 851 i 852, zmiany 
limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie rzeczowym 
zadania inwestycyjnego).

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 pkt. 2 
oraz 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. 2 pkt 2 i § 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 11.520 zł, zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się dochody powiatu o kwotę 11.520 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 11.520 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 11.520 zł.

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

1.176.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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/417/04 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., 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 i Nr 879/2004 z dnia 
1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. wprowadza się 
następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 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 17 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, 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 i Nr 879/2004 
z dnia 1 czerwca 2004 r., Nr 930/2004 i Nr 931/2004 z dnia 3 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 16 

do niniejszego zarządzenia.
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 18 i Nr 19 do 

niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 16 do 

niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 22 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 
11.520 zł.
Zmianę wprowadza się na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 130/04 
z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 11.500 zł, 
z przeznaczeniem na koszty przejazdu do miejsca osiedlenia się repatriantów 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

II. Rozdysponowanie rezerwy celowej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2004 zaplanowano rezerwę celową na budowę 
i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice 
(zadania inwestycyjne) w wysokości 5.252.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 
3.488.300 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania ww. rezerwy w kwocie 
112.500 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Śliwkowej i włączenie jej do Alei Pokoju 
(Dzielnica XIV).

III. Zmiany wydatków:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe oraz w dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej kwocie 100.000 zł, poprzez zmianę 
realizatora zadań, przenosząc środki do Biura Festiwalowego Kraków 2000, które będzie 
realizować ważne dla Miasta przedsięwzięcia promocyjne i kulturalne.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w kwocie 
ogółem 136.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy dla sekcji Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji (kwota 60.000 zł) oraz na realizację przez Komendę Miejską Policji i Straż 
Miejską wspólnych patroli w ramach programu  Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny 
Kraków” (kwota 76.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 12.900 zł, 
z przeznaczeniem na nagrody i stypendia edukacyjne Miasta Krakowa dla nauczycieli 
i pedagogów szkół krakowskich.



W dziale 851 – Ochrona zdrowia
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 34.000 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na realizację przedsięwzięć w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na poszerzenie oferty 
programowej Krakowskiego Ośrodka Terapii oraz zakup nagród dla laureatów konkursu 
plastycznego „Szczęśliwy świat bez uzależnień”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Ze środków zaplanowanych na zadanie pn. „Pomoc rodzinom w tym bezrobotnym, 
wielodzietnym i niepełnym” przeznacza się środki w kwocie 50.000 zł, na wydatki związane 
z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 5.298.350 zł, w ramach zadania 
pn. „Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym”, w związku z rozstrzygnięciem konkursu 
na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i dostosowaniem klasyfikacji budżetowej 
do podmiotów realizujących zadania.

IV. Zmianę limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

Wprowadza się zmianę limitu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie 
z załącznikiem Nr 20 do niniejszego zarządzenia.

V. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego bez zmiany kwoty, 
zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego zarządzenia.


