
ZARZĄDZENIE NR 998/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 16 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2004.
(dot. zmian w wydatkach w działach: 600, 754, 852, 921).

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. 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 
3 b/ 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 

1.250.850 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 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., Nr 940/2004 z dnia 
7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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., 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., Nr 940/2004 z dnia 
7 czerwca 2004 r., Nr 946/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r., Nr 983/2004 z dnia 15 czerwca 
2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 7 
do niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 7 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:

1. Zmiany wydatków w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 12.000 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na wydatki związane z konkursem pn. „Przyjazne Prawo” 
(Dzielnica II). Szczegółowy opis zmian przedstawia załącznik do uzasadnienia.

2. Zmiany wydatków
W dziale 600 – Transport i łączność
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w kwocie 244.800 zł, w ramach zadań 
przy wyborze których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje 
decyzyjne, w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia (Dzielnice: VI, VIII, XIV, 
XVI).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej kwocie 243.000 zł, 
w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków”, z przeznaczeniem 
m in. na prowadzenie wspólnych patroli (Straż Miejska z Policją) i realizację zakupów dla 
sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na 
realizację usług opiekuńczych. Pozostałą kwotę 701.650 zł przeznacza się na:
 wydatki związane z funkcjonowaniem niepublicznych:

placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 95.480 zł,
domów pomocy społecznej – kwota 51.000 zł,
ośrodków adopcyjno – opiekuńczych – kwota 86.170 zł,

 wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków:
rodzin zastępczych – kwota 150.000 zł,
placówek opiekuńczo – wychowawczych – kwota 250.000 zł,

 opłaty z tytułu kierowania i pobytu mieszkańców Krakowa w domach pomocy 
społecznej na terenie innych powiatów – kwota 69.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 73.400 zł (w tym: ze środków 
zaplanowanych na: realizację innych własnych projektów i programów Miasta – kwota 
4.100 zł, realizację współpracy w ramach zawartych przez Miasto porozumień – kwota 
11.500 zł, współpracę międzynarodową i krajową Miasta Kraków – kwota – 47.800 zł, 
Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa. Dotacje i zakup usług – kwota 10.000 zł), 
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji do przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych 
realizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz wydatki związane z prowadzeniem 
Nowohuckiej Biblioteki Publicznej.

Zarządzenie uzyskało pozytywną opinię Komisji Budżetowej w dniu 15 czerwca 2004 r.


