
Załącznik 

do zarządzenia Nr 1307/2009 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 16 czerwca 2009 r. 
 
AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 600) - 
druk nr 1199. 
 
 Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa 
(tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) postanawia się, co następuje: 

I. W treści uchwały: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 36.704.100 zł, 

poprzez: 
 zwiększenie dochodów gminy o kwotę  36.704.100 zł, 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 36.704.100 zł, 
poprzez: 
 zwiększenie wydatków gminy o kwotę  36.704.100 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.” 

2. W § 2 wprowadza się tiret czwarte w brzmieniu: 
„– w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej 

uchwały”. 

II. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 4 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
druk Nr 1199, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 5 do projektu uchwały. 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Niniejsza autopoprawka zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 
1.500.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa linii tramwajowej na 
odc. Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania 
ruchem”. W związku z opóźnieniem przekazania dokumentacji projektowej, środki 
finansowe, które nie wygasają z upływem roku 2008, zabezpieczone Uchwałą Nr LXI/798/08 
RMK z dnia 30.12.2008 r., nie zostaną wykorzystane do dnia 30.06.2009 r. w pełnej 



wysokości. Przyczyną przedłużającą termin przekazania dokumentacji projektowej jest brak 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o ŚU został złożony w dniu 
30.04.2008 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W dniu 14.05.2008 r. Urząd 
Wojewódzki wszczął postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ŚU, a w dniu 
12.06.2008 r. Wojewoda Małopolski nałożył obowiązek sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko. Raport opracowano i przekazano. W efekcie końcowym 
w dniu 25.05.2009 r. została wydana decyzja o ŚU co umożliwiło kontynuację prac 
projektowych.  

W celu prawidłowego rozliczenia inwestycji i uregulowania wynagrodzenia Wykonawcom 
robót konieczne jest zwiększenie środków na realizację powyższego zadania o wielkość 
środków zwróconych do budżetu. 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa 

/ - / 
 


