
ZARZĄDZENIE NR 2711/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 1 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2009. 

(dot. zmiany przeznaczenia rezerw celowych). 
 

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. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 i pkt 8 
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 4 

do niniejszego zarządzenia. 
§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 

/ - /



 
 

Uzasadnienie 
 
 
Zarządzenie zawiera zmianę przeznaczenia i rozdysponowanie rezerw celowych: 

 na lokalne inicjatywy mieszkaniowe (zadania inwestycyjne). W budżecie Miasta Krakowa 
na rok 2009 zaplanowano wyżej wymienioną rezerwę w wysokości 1.000.000 zł. 
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania w całości wyżej wymienionej 
rezerwy, 

 na zabezpieczenie poręczeń. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 zaplanowano wyżej 
wymienioną rezerwę w wysokości 1.804.792 zł. Dotychczas rozdysponowano kwotę 
250.000 zł. Niniejszym zarządzeniem dokonuje się rozdysponowania wyżej wymienionej 
rezerwy w wysokości 1.500.000 zł. 

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników placówek 
oświatowych. 
 
 
Zarządzenie uzyskało pozytywną opinię komisji właściwej do spraw budżetu w dniu 
30 listopada 2009 r. 
 


