
ZARZĄDZENIE NR 1042/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 maja 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2007.

(dot. przeniesienia środków: z rezerwy ogólnej do działu 853, z rezerw celowych do działów:
600, 801 i 854 oraz zmian w wydatkach w działach: 750, 752, 801, 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. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz 
§ 13 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i pkt 8 i § 15 pkt 5a uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 
2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: 
Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r., Nr IX/123/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr X/138/07 
i Nr X/139/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr XIII/170/07 z dnia 9 maja 2007 r. oraz 
zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., 
Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., 
Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 
i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., 
Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., 
Nr 718/2007, Nr 719/2007 i Nr 720/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, 
Nr 822/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 
r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 
2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. wprowadza 
się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 339/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2007 r. 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 i Zarządzenia 



Nr 289/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta 
Krakowa Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 
2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r., Nr 590/2007, Nr 591/2007, 
Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 
z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 
z dnia 29 marca 2007 r., Nr 717/2007, Nr 718/2007, Nr 719/2007, Nr 720/2007 i Nr 721/2007 
z dnia 30 marca 2007 r., Nr 746/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, 
Nr 822/2007, Nr 823/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 
18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 
z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 
2007 r., Nr 1015/2007 z dnia 9 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 4 do Nr 11
do niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 13 do Nr 17 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 18 i Nr 19 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - /



Uzasadnienie

Zarządzenie zawiera:

I. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 
10.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 7.500 zł. Niniejszym zarządzeniem 
dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 125.000 zł, z przeznaczeniem 
na zwiększenie programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

II. Rozdysponowanie rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwy celowe na:

1. Budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez 
Dzielnice (zadania inwestycyjne) w wysokości 3.000.000 zł. Dotychczas 
rozdysponowano kwotę 865.000 zł.
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 
542.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zadania:
 „Przebudowa ul. Światowida” – kwota 173.00 zł,
 „Przebudowa ul. Gromady Grudziąż” – kwota 248.000 zł,
 „Przebudowa ul. Drewnianej” – kwota 30.000 zł,
 „Przebudowa ul. Ks. Stoszki” – kwota 50.000 zł,
 „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV” - kwota 41.000 zł.

2. Zadania oświatowe w wysokości 9.753.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 
1.000.000 zł. 
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 
2.185.000zł. Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie remontów w placówkach 
oświatowych i edukacyjno – opiekuńczych.

III. Zmiany wydatków

W dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 92.500 zł, w tym:

 w ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z obsługą Zintegrowanego 
Systemu Telefonicznego – kwota 50.000 zł,

 między realizatorami zadań, z przeznaczeniem na:
~ promocję kultury fizycznej poprzez organizację miejskich imprez sportowych –

kwota 40.000 zł,
~ wydatki związane z pobytem dzieci z Budapesztu w Krakowie, w ramach 

współpracy pomiędzy miastami – kwota 2.500 zł.



W dziale 752 – Obrona narodowa 
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na realizację zadań obronnych, z przeznaczeniem 
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności oraz zakup materiałów szkoleniowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 592.900 zł, 
w tym:

 w ramach zadań z zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje 
decyzyjne dzielnicom w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych –
kwota 581.200 zł,

 między realizatorami zadań, w związku z organizacją pobytu grupy dzieci z Węgier –
kwota 2.500 zł,

 w ramach środków zaplanowanych na obsługę innych zadań związanych z oświatą, 
wychowaniem i opieką, w związku z dofinansowaniem organizacji Konkursu 
Historycznego „Czy znasz Kraków” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
„Stary Kraków na nowej widokówce” – kwota 9.200 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 13.500 zł między 
realizatorami, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych.


