
ZARZĄDZENIE NR 1382/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 23 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budŜecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009. 

(dot. zmian w planie dochodów w dziale 921, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej 
do działu 851, rezerwy celowej do działu 900 oraz zmian w wydatkach w działach: 750, 801, 
851 i 852). 
 

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 11 uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
W wydatkach budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 wprowadza się zmiany, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. 

W uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009, z późniejszymi zmianami, 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 
§ 3. 

W zarządzeniu Nr 121/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2009 r. 
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009, 
z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 
− w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego 

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

zarządzenia. 
§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
                                                                                                                                   / - / 



Uzasadnienie 
 
Zarządzenie zawiera: 
 
I.  Zmiany w planie dochodów 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów w wysokości 600.000 zł poprzez zmianę 
jednostki realizującej oraz dysponenta środków przyznanych przez SKOZK 
na dofinansowanie zadań realizowanych przez ZBK. 

II.  Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 

W budŜecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 
6.000.000 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 4.020.900 zł. 
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyŜej wymienionej rezerwy 
w wysokości 82.263 zł. Środki przeznaczone zostaną na zawarcie ugody sądowej 
uwzględniającej roszczenie w sprawie za tzw. błąd w sztuce lekarskiej. 

III.  Rozdysponowanie rezerwy celowej 

W budŜecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano rezerwę celową na zabezpieczenie 
wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych, którą 
zaplanowano w budŜecie miasta Krakowa na rok 2009 w wysokości 4.000.000 zł. 
Dotychczas rozdysponowano kwotę 3.024.580 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się 
rozdysponowania wyŜej wymienionej rezerwy w wysokości 154.500 zł. Środki 
przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Modyfikacja Projektu pn. „Kraków 
Gospodarka Odpadami, etap I” o realizację zakładu demontaŜu odpadów 
wielkogabarytowych MPO sp. z o.o. w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, 
w związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętych na etapie 
planowania budŜetu. 

IV.  Zmiany wydatków bieŜących 

W dziale 750 – Administracja publiczna 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na 
kontakty publiczne oraz informację medialną. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 123.000 zł, z przeznaczeniem na 
wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół OdzieŜowych Nr 1. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 27.300 zł, z przeznaczeniem na 
opracowanie raportu o stanie zdrowia Mieszkańców Krakowa. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 14.400 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na prowadzenie jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla 
pracowników. 


