
                          ZARZĄDZENIE NR 1386/2009
                          PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
                          Z DNIA 24 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu zmiany 
uchwały Nr LII/666/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
gromadzenia na rachunku dochodów własnych dochodów jednostek budżetowych 
pomocy społecznej utworzonych przez Gminę Miejską Kraków

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (j.t. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 § 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt zmiany 
uchwały Nr LII/666/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie 
gromadzenia na rachunku dochodów własnych dochodów jednostek budżetowych pomocy 
społecznej utworzonych przez Gminę Miejską Kraków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/666/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008r. w 
sprawie gromadzenia na rachunku dochodów własnych dochodów jednostek budżetowych 
pomocy społecznej utworzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 
22 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249 poz. 2104, z późn.zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

 § 1

W uchwale Nr LII/666/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. w sprawie
gromadzenia na rachunku dochodów własnych dochodów jednostek budżetowych pomocy 
społecznej utworzonych przez Gminę Miejską Kraków, wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 dopisuje się;

pkt. 6/ ze sprzedaży posiłków 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

Jednostki budżetowe samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym przepisem art. 22 
ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych mogą gromadzić 
na rachunku dochodów własnych dochody o1kreślone w uchwale Nr LII/666/08 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 24 września 2008 w punktach od 1/ do 5/.

W związku z istniejącą możliwością produkcyjną w niektórych jednostkach pomocy
społecznej w ramach wytwarzania dziennie większej liczby posiłków, biorąc również pod 
uwagę techniczne przystosowanie tych jednostek do przygotowywania i wydawania 
posiłków, wprowadzenie dodatkowego zapisu do uchwały o możliwościach sprzedaży 
posiłków, pozwoli jednostkom na pozyskiwanie dochodów własnych za wytworzone posiłki.
Każda jednostka, posiadająca  rachunek dochodów własnych będzie mogła gromadzić na nim 
środki w ramach sprzedaży posiłków. 

Szacunkowy dochód ze sprzedawanych posiłków będzie wynosił ok. 600 000 zł w skali roku, 
uwzględniając szacowaną liczbę korzystających na 255 osób i cenę gorącego posiłku na 6,50 
zł.

Dochody pozyskane z tytułu sprzedanych posiłków, jednostki budżetowe samorządu 
terytorialnego będą mogły przeznaczyć na wydatki wymienione w § 2 Uchwały Nr
LII/666/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008r. w sprawie gromadzenia na 
rachunku dochodów własnych dochodów jednostek budżetowych pomocy społecznej 
utworzonych przez Gminę Miejską Kraków.


