Druk Nr
Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009
(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 851,
854, 921 i 926 oraz zmian w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.155.000 zł, poprzez:
 zwiększenie dochodów gminy o kwotę
2.109.000 zł,
 zwiększenie dochodów powiatu o kwotę
46.000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.155.000 zł, poprzez:
 zwiększenie wydatków gminy o kwotę
2.109.000 zł,
 zwiększenie wydatków powiatu o kwotę
46.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 wprowadza się zmiany, zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
W uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu
Miasta Krakowa na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

 w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr

/

/09 Rady Miasta Krakowa z dnia

2009 r.

Uchwała zawiera:
I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000.000 zł, w związku z wpłatą corocznej opłaty
za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi.
II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 155.000 zł, w związku z umowami
zawartymi na realizację programów unijnych:
 „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie
międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe” w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 8.1 – kwota 109.000 zł,
 Program Leonardo da Vinci – The Globe – kwota 43.000 zł,
 Program Leonardo da Vinci – ECOVIP – kwota 3.000 zł.
III. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.487.900 zł, w tym
w zadaniach:
 „Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki”, ponieważ nowa dokumentacja
wprowadziła istotne zmiany w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych posadowienia budynku, co
powoduje znaczne wydłużenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie prac z tym związanych.
Ze względów technologicznych uniemożliwia to realizację zakresu rzeczowego i finansowego
pierwotnie planowanego na 2009 r. – kwota 500.000 zł,
 „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Czyżyny)”, ponieważ przeprowadzone
postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę Hali nie dało rezultatu. W terminie
przewidzianym na składanie wniosków nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji
i do końca 2009 r. nie zostanie wyłoniony wykonawca robót – kwota 987.900 zł.
IV. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.500.000 zł, w zadaniu „Rozbudowa
Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna”, z przeznaczeniem na dokumentację budowlano –
wykonawczą dla IV etapu rozbudowy kompleksu sportowego obejmującego m.in. zespół boisk
sportowych wraz z zapleczem technicznym (pomieszczenia socjalne, sanitarne),
zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym.
V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 987.900 zł, z przeznaczeniem
na podwyższenie wynagrodzenia umownego na rzecz Firmy Budostal -2 S.A. zgodnie
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, wynikającego z umowy na realizację zadania
pn. „Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego „Wyspiański 2000”.
VI. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez:
 przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, w kwocie 347.800 zł,
z zadań:
 „Budowa parkingu i ścieżki rowerowej w rejonie al. Pokoju”, w związku z rezygnacją
z realizacji zadania - kwota 215.000 zł,
 „Przebudowa ul. Bachledy” – kwota 400 zł,

 „Przebudowa ul. Błękitnej” – kwota 500 zł,
 „Przebudowa ul. Gdańskiej” – kwota 43.700 zł,
 „Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec” – kwota 20.700 zł,
 „Przebudowa ul. Leśmiana” – kwota 26.800 zł,
 „Przebudowa ul. Pylnej” – kwota 2.700 zł,
 „Budowa parkingu przy ulicy bez nazwy równoległej do ul. M. Dąbrowskiej” – kwota
18.000 zł,
 „Budowa parkingu przy ul. Centralnej” – kwota 20.000 zł,
w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, na zadania, w zakresie
których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie
remontów dróg i chodników – zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: II, III, IV, VII i XIV.
VII. Zmiany w planie dochodów własnych
Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie § 5,
pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz
trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
VIII. Zmiany w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w związku
z przeprowadzoną analizą planu dochodów i wydatków Gminnego oraz Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Szczegółowe programy, w których dokonuje się zmian, przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej
uchwały.
IX.

Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi
Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w roku 2010
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych, które będą podstawą
do zaciągnięcia zobowiązań umownych na kolejne lata na realizację zadania „Budowa parkingu
przy ul. Centralnej”.

