Załącznik
do zarządzenia Nr 1396/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 26 czerwca 2009 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budŜecie Miasta
Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie
wydatków w dziale 600 – zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Powiatowym Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) – druk nr 1196.
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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie zmian w budŜecie Miasta Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu
dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750,
801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750,
900 – zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).”
II. W treści uchwały:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwiększa się dochody budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 5.878.874 zł,
poprzez:
− zwiększenie dochodów gminy o kwotę
5.876.674 zł,
− zwiększenie dochodów powiatu o kwotę
2.200 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.”
„2. Zwiększa się wydatki budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 5.878.874 zł,
poprzez:
− zmniejszenie wydatków gminy o kwotę
− zwiększenie wydatków powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2.092.530 zł,
7.971.404 zł,

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa
druk Nr 1196, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały.

UZASADNIENIE
Niniejsza autopoprawka zawiera:
I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.195.904 zł.
Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Budowa nowego odcinka
ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)”, na podstawie złoŜonego wniosku o płatność
nastąpił zwrot poniesionych wydatków.
II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 99.070 zł, w związku z:
 rozliczeniem dotacji z tytułu porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków
a Gminami: Dobczyce, Zielonki, Proszowice, Skała – kwota 3.970 zł,
 przyznaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, na realizację zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy
Miejskiej Kraków, jako obszaru zagroŜenia ekologicznego” – kwota 12.500 zł,
 umową zawartą na realizację projektu unijnego Via Regia Plus – kwota 82.600 zł.
III. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.000 zł, w związku
z wycofaniem z projektu uchwały (druk 1196) zmiany dotyczącej realizacji projektu
unijnego „MłodzieŜ w działaniu”. Zmiana ta została wprowadzona poprawką do uchwały
Nr LXXVI/978/09 podjętej w dniu 17 czerwca br.
IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 5.325.000 zł,
w zadaniach: „Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego”,
„Rozbudowa ulicy Nowohuckiej (Rondo Dywizjonu 308 – węzeł „Selgros”) wraz
z budową estakady”, „Przebudowa dróg związanych z organizacją „Euro 2012”,
w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu
przetargów.
V. Zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 9.520.904 zł, w dziedzinie transportu
i łączności, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów ulic i chodników
(w tym na zadania realizowane w ramach umowy społecznej z Dzielnicą XVIII).

VI. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieŜących w łącznej
kwocie 1.053.500 zł, w tym:
⇒ w ramach zadania „Prowadzenie placówki”, z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie
Zespołu Szkół InŜynierii Środowiska i Melioracji – kwota 25.000 zł,
⇒ w związku z realizacją zadań powierzonych, z zadania „Realizacja zadań powierzonych
z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, z przeznaczeniem na budowę
pochylni dla niepełnosprawnych w Klubie Kultury Tyniec – kwota 28.500 zł,
⇒ z zadania „Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych”, w związku z mniejszą
ilością świadczeniobiorców pobierających dodatki mieszkaniowe (przekroczone
kryterium dochodowe), z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych dla dzieci
i młodzieŜy – kwota 1.000.000 zł.
VII. Zmiany w planie wydatków w kwocie 700 zł, w ramach zadań uznanych przez
dzielnice za priorytetowe.
Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego
uzasadnienia.
Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa
ul. Jasielskiej” na „Przebudowa ul. Jasielskiej, Bieszczadzkiej i Hubalczyków”, w związku
z koniecznością ujęcia w koncepcji przebudowy drogi i jej odwodnienia sąsiednich ulic.
VIII. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek
budŜetowych na podstawie § 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów
budŜetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę organizacyjno – prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
IX. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie „Teatr „Łaźnia Nowa” –
modernizacja” otrzymuje nazwę „Modernizacja i wyposaŜenie Teatru „Łaźnia Nowa”
(os. Szkolne 25) oraz stworzenie wolnej strefy artystycznej (projekt priorytetowy A)”.
Teatr Łaźnia Nowa planuje złoŜyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze
środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W związku z powyŜszym, niezbędna jest zmiana nazwy zadania, celem dostosowania jej
do nazwy zgodnej ze składanym wnioskiem.
X. Korekty:
– w załączniku Nr 4 do projektu uchwały, zadanie numer IX – 1.5 o nazwie
„Modernizacja tarasu bastionu V Fortu nr 2 „Kościuszko”, otrzymuje numer IX – 1.6,

– w uzasadnieniu do projektu uchwały w punkcie pierwszym:
∼ akapit pierwszy otrzymuje brzmienie „zawarciem umów pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a Polskim Związkiem Pływackim, na realizację programu „Szkolenie
młodzieŜy uzdolnionej sportowo – pływanie – kwota 175.900 zł”,
∼ akapit drugi otrzymuje brzmienie „zawarciem umów pomiędzy Gminą Miejską
Kraków a Polskim Związkiem Kajakowym, na realizację programu „Szkolenie
młodzieŜy uzdolnionej sportowo – kajakarstwo” – kwota 160.200 zł”.
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