
ZARZĄDZENIE NR 2664/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 25 listopada 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2009. 
(dot. przeniesienia środków z rezerw celowych do działów: 754 i 801, zmian w wydatkach 
w działach: 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854 oraz w zakresach rzeczowych zadań 
inwestycyjnych). 
 

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 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.) i § 13 ust 2 pkt 7 
i pkt 9 oraz § 15 pkt 5a uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
W wydatkach budżetu 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 
budżetu 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. 

§ 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 budżetu Miasta Krakowa na rok 2009, 
z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 
 w załączniku Nr 2 i Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 10 

do niniejszego zarządzenia, 
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 11 do Nr 17 do 

niniejszego zarządzenia, 
 w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 8 do 

niniejszego zarządzenia, 
 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego 

zarządzenia. 
§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
/ - /



Uzasadnienie 
 
 
Zarządzenie zawiera: 
 
I. Rozdysponowanie rezerw celowych 

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano rezerwy celowe na: 

 zadania oświatowe w wysokości 14.704.600 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 
8.704.390 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej 
wymienionej rezerwy w wysokości 90.000 zł.  
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ogrodzenia zespołu boisk VII Liceum 
Ogólnokształcącego, 

 zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.000.000 zł. Dotychczas 
rozdysponowano kwotę 1.832.000 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się 
rozdysponowania wyżej wymienionej rezerwy w wysokości 150.000 zł.  
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. 

 
II. Zmiany wydatków bieżących 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 224 zł, w ramach środków 
otrzymanych na wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (zadanie 
zlecone). 

W dziale 710 – Działalność usługowa 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 16.000 zł, z przeznaczeniem na 
wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości. 

W dziale 750 – Administracja publiczna 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 12 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na realizację projektu „Krakowskie Noce” – Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny – Działanie 3.3. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 577.430 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na prowadzenie placówek oświatowych oraz obsługę innych 
zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 1.550 zł, w ramach środków 
otrzymanych na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie zlecone). 

W dziale 852 – Pomoc społeczna 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w wysokości 2.600 zł, w ramach środków 
zaplanowanych na prowadzenie Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
„Parkowa”. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
Dokonuje się zmian w planie wydatków w łącznej wysokości 84.300 zł, w ramach 
środków zaplanowanych na prowadzenie placówek edukacyjno - wychowawczych oraz 
obsługę innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem i opieką. 
 



III.Zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych 
Wprowadza się zmiany zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych (bez zmiany kwot), 
zgodnie z załącznikami od Nr 11 do Nr 17 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 


