DRUK

Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754,
801, 854, 900 i 921).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 12 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 4.898.319 zł
poprzez:
- zwiększenie dochodów gminy o kwotę
4.898.319 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 o kwotę ogółem 4.898.319 zł
poprzez:
- zwiększenie wydatków gminy o kwotę
4.461.004 zł,
- zwiększenie wydatków powiatu o kwotę
437.315 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2004 wprowadza się zmiany na kwotę
1.270.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 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 uchwałą 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 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 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 i Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr

Rady Miasta Krakowa z dnia

2004 r.

Uchwała zawiera następujące zmiany:
I.

Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 4.898.319 zł, w związku z otrzymaniem:
– dotacji celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu
finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg
publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu
- kwota 2.461.004 zł.
– części rekompensującej subwencji ogólnej, w zakresie kwoty rekompensującej dochody
utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – kwota 241.048 zł,
– dotacji na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom
dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów, na skutek zwolnień wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(dot. podatku od nieruchomości i podatku rolnego) - kwota 2.196.267 zł.

II. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.898.319 zł, z przeznaczeniem na:
– oświetlenie ulic - kwota 1.805.904 zł,
– zadanie inwestycyjne pn. „Iluminacja Miasta Krakowa”(wykonanie iluminacji Teatru im.
J. Słowackiego) – kwota 655.100 zł,
– wydatki rzeczowe, związane z utrzymaniem wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych i pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – kwota 437.315 zł,
– zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Księcia Józefa” – kwota 2.000.000 zł.
III. Przeniesienia w ramach planu wydatków na łączną kwotę 1.270.700 zł, w tym:
– z remontów dróg, chodników i oświetlenia na zadania inwestycyjne realizowane w ramach
programu „Budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane
przez dzielnice” (Dzielnica VIII) – kwota 69.000 zł,
– w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”(zadania powierzone
dzielnicom), z wydatków bieżących na:
 zakup rampy dla rolkarzy w Parku Krowoderskim – kwota 7.000 zł,
 zakupy inwestycyjne dla jednostek Komendy Miejskiej Policji (zakup zestawów
komputerowych, drukarek, oprogramowania) – kwota 14.000 zł,
 zakup nowoczesnych urządzeń audiowizualnych, tj. notebooka i projektora wraz
z niezbędnym osprzętem dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, celem rozszerzenia działań
profilaktycznych na uczniów gimnazjów – kwota 14.000 zł,
– z wydatków rzeczowych Dzielnic: III, IV, XI na zakup sprzętu komputerowego dla Rad
Dzielnic – kwota 11.300 zł,
– z zadania inwestycyjnego pn. „”Kraków Gospodarka Odpadami – etap II. Budowa Zakładu
Termicznej Utylizacji Odpadów i Sortownia II – środki własne Miasta” (brak uzyskania

pozytywnej opinii społeczeństwa Gminy Miejskiej Kraków w zakresie budowy Zakładu), na
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic” (wykonanie
ekranów w ciągu ulicy Klasztornej) – kwota 350.000 zł,
– po dokładnej analizie potrzeb remontowych w placówkach edukacyjnej opieki
wychowawczej, w ramach środków zaplanowanych na remonty placówek oświatowych,
dokonuje się przeniesienia kwoty 801.000 zł, przeznaczając ją m.in. na: wymianę stolarki
okiennej oraz drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, przewodów wentylacyjnych, dachu,
sanitariatów, wykonywanie izolacji budynków i odgrzybianie sal, adaptacja pomieszczeń,
remont sieci centralnego ogrzewania.
Ponadto przenosi się środki na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci i młodzieży kwota 4.400 zł.

