
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR  2730/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA  2 grudnia 2009 r. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały  Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia       
11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie    
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 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 uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia               
11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie.  
 

§ 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 XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa  
z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych           

 w Krakowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala,        
co następuje:  

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 

11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie: 
 

1. W § 1: 

a) pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
„2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U 
z 2009 r. Nr 157 poz.1241) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.” 
b) pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) 
i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.” 
c) nadaje się pozostałym poniższym jednostkom redakcyjnym kolejne numery pkt 4 i pkt 5. 

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1.ZBK jest miejską jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.” 

3. § 5 otrzymuje brzmienie: 

 „ZBK jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych 
oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.” 

§ 2. 
Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 27 sierpnia 2009 r. została uchwalona ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz.1241) oraz ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 157 poz. 1240). Ustawy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. W związku z powyższym 
zaistniała konieczność dostosowania przepisów prawa miejscowego do wprowadzonych zmian. 
 

Zarząd Budynków Komunalnych jako jednostka budżetowa działa w oparciu o przepisy ustawy 
o finansach publicznych. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w 
statucie Zarządu Budynków Komunalnych w zakresie podstaw prawnych działania jednostki. 
Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący. 
  

W zakresie skutków finansowych powyższe zmiany:  
 są bez wpływu na dochody Miasta,  
 są bez wpływu na wydatki Miasta, 
 nie wymagają zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania (także w latach następnych), 
 nie wymagają poniesienia innych dodatkowych wydatków w szczególności w sprzęt 

informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie, 
 nie będą powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed ich 

wprowadzeniem. 
 
 

 

 


