
ZARZĄDZENIE NR 1163/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 29 maja 2007 r.

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

(dot. zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852, zmian w wydatkach w działach: 
750, 801, 851, 852, 900 i 921 oraz zmiany zakresu rzeczowego 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. 188 ust. 1 pkt 1 oraz 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 678.642 zł, zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zmniejsza się dochody gminy o kwotę 678.642 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 678.642 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 678.642 zł,

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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., 
Nr XIV/180/07 z dnia 23 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., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1048/2007 
i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 
i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 



i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 
24 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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,

 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4.

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 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., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1047/2007, Nr 1048/2007 
i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 
i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 
i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1119/2007, Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 
i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 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 13
do niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7, Nr 10 i Nr 11 do 
niniejszego zarządzenia,



 w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 11 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 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. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę 
678.642 zł.

Zmiany wprowadza się na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 127/07 
w sprawie:
 zmniejszenia planu dotacji celowej zaplanowanej na świadczenia rodzinne, zaliczkę 

alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego, w związku ze zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców – kwota 
2.267.478 zł,

 zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie kosztów realizacji zadania z zakresu usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 399.990 zł,
 dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” – kwota 1.188.846 zł.

II. Zmiany wydatków

W dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 200.500 zł, 
z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie pracowników Urzędu oraz realizację 
promocyjnej imprezy pt. „Stolica w Stolicy”, realizowanej w Warszawie i dedykowanej 
obchodom Jubileuszu 750 – lecia lokacji Krakowa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
W ramach projektu pn. „kształcenie zawodowe i szkolenie (Program Leonardo da Vinci), 
dokonuje się przeniesienia między paragrafami z poznaczeniem na przygotowanie 
pedagogiczne, kulturowe i językowe uczniów – kwota 7.800 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 7.600 zł, 
z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków ośrodka 
wychowawczego oraz realizację zadania pn. „Pomoc dziecku i rodzinie”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 299.500 zł, 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc dziecku i rodzinie” oraz zapewnienie 
posiłków w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, w ramach rządowego programu 
pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 20.700 zł, z przeznaczeniem 
na zawarcie umów zleceń i umów o dzieło w celu wykonania lub nadzorowania 
specjalistycznych prac realizowanych przez Krakowski Zarząd Komunalny.



W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 110.000 zł, 
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki na
realizację przedsięwzięć artystycznych.

III. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty), 
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego zarządzenia.


