
ZARZĄDZENIE NR 718/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 marca 2007 r.

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

(dot. zmian w wydatkach w działach: 710, 750, 756, 801, 852, 853 i 854 oraz w zakresie 
rzeczowym 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. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) § 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.

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. 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., 
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 10 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 z dnia 30 marca 2007 r., wprowadza się następujące 
zmiany:
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 3 do Nr 9

do niniejszego zarządzenia,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego 

zarządzenia,
 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. Zmiany wydatków

W dziale 710 – Działalność usługowa
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem 
na przeliczanie osnów geodezyjnych oraz kontynuację prac związanych z ich modernizacją 
i zakładaniem.

W dziale 750 – Administracja publiczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 191.900 zł, w tym:
 między paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Zarządzanie 

Domem Krakowskim w Norymberdze” – kwota 18.900 zł,
 między paragrafami, w ramach środków zaplanowanych na zadanie pn. „Obsługa 

Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego” – kwota 130.000 zł,
 między paragrafami i zadaniami, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących 

tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 43.000 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

W ramach zadania pn. „Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz 
należności cywilnoprawnych”, dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących 
w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do 
prawidłowego poboru podatków i opłat.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 120.160 zł, 
z przeznaczeniem na wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 74.000 zł, z przeznaczeniem 
między innymi na pomoc osobom bezdomnym.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w wysokości 96.900 zł, z przeznaczeniem 
na realizacje zadań w zakresie oświaty i wychowania.

II. Zmiana wydatków inwestycyjnych programowych

W dziale 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej
W ramach zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych”, dokonuje się przeniesienia 
między kategoriami zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia –
kwota 500.000 zł.

III. Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

Wprowadza się zmianę zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego (bez zmiany kwoty), 
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.


