
ZARZĄDZENIE NR 592/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 marca 2007 r.

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

(dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 710, przeniesienia środków 
z rezerwy celowej do działu 600, zmian w wydatkach w działach: 600, 750, 754 i 801 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 i pkt 2 
oraz 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, ust. 2 pkt 2 i § 15 pkt 5 a 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.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Krakowa o kwotę 15.000 zł, zgodnie 
z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się dochody powiatu o kwotę 15.000 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Krakowa o kwotę 15.000 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 15.000 zł,

§ 2.

W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 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 uchwałą Rady Miasta Krakowa: 
Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 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 z dnia 19 marca 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 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do 
niniejszego zarządzenia,



 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 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, zmienionego 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 i Nr 591/2007 z dnia 
19 marca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8 do 

niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 15
do niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego 
zarządzenia,

 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 17 do Nr 24 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 10 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 2007 o kwotę 
15.000 zł.

Zmianę wprowadza się na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 51/07 
w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie kosztów wykonania 
zastępczego.

II. Rozdysponowanie rezerw celowych

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 zaplanowano rezerwy:
 Ogólną w wysokości 10.000.000 zł.

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy 
w kwocie 7.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na zwrot dla Ministerstwa Kultury 
różnicy odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych przekazanych przez 
Ministra Kultury, a kwotą prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych 
środkach,

 Celową na budowę i przebudowę ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane 
przez Dzielnice (zadania inwestycyjne) w wysokości 4.058.200 zł.
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy 
w kwocie 795.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na budowę i przebudowę ulic 
Dzielnic: IV, VIII, XII, XIV, XVI i XVII.

III. Zmiany wydatków

W dziale 600 – Transport i łączność
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 2.100 zł, z przeznaczeniem 
na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 96.500 zł, 
z przeznaczeniem między innymi na wydatki związane z organizacją przedsięwzięć 
kulturalnych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 38.450 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła 
Dzielnicom kompetencje decyzyjne – zadanie pn. „Bezpieczny Kraków”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 23.400 zł, 
z przeznaczeniem między innymi na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta romskiego, 
w związku z realizacją Programu na rzecz społeczności romskiej pn. „Bliżej, Razem” oraz 
przeprowadzenie prelekcji na konferencjach metodycznych.



IV. Zmiana wydatków inwestycyjnych programowych wraz z zakresem rzeczowym

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W ramach zadania pn. „Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry –
Komisariat Policji”, dokonuje się przeniesienia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem 
Nr 16 do niniejszego zarządzenia – kwota 1.000.000 zł.

V. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty), 
zgodnie z załącznikiem Nr 24 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto dokonuje się zmian w planie w dochodów na kwotę 35.000 zł celem dostosowania 
do prawidłowej ewidencji.


