
 

Załącznik 

do zarządzenia Nr 2800/2009 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 8 grudnia 2009 
 

 
AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921, zmian 
w planie wydatków w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 
854, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic oraz zmian w Powiatowym Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) – druk nr 1424. 
 
 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 budżecie Miasta Krakowa na rok 2009 (dot. zmian planu dochodów, 
zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 851, 854, 921 i 926, zmian w planie 
wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic 
oraz zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym).” 

 

II. W treści uchwały: 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 3.112.764 zł, 

poprzez: 
 zwiększenie dochodów gminy o kwotę  2.310.206 zł, 
 zwiększenie dochodów powiatu o kwotę        802.558 zł, 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.” 

„2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 3.112.764 zł, 
poprzez: 
 zwiększenie wydatków gminy o kwotę  2.059.364 zł, 
 zwiększenie wydatków powiatu o kwotę  1.053.400 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.” 

 



III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 3, Nr 5, Nr 6 i Nr 9 do projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa druk Nr 1424, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 3, Nr 5, 
Nr 6 i Nr 9 do projektu uchwały. 

 
 

UZASADNIENIE 
Niniejsza autopoprawka zawiera: 
I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.228.357 zł, w tym: 
√ w związku z umową zawartą na realizację projektu unijnego Uczenie się przez całe życie 

– „Comenius” (2008 – 2010) – kwota 1.300 zł, 
√ części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń oraz zakup energii w szkołach i placówkach oświatowych – 
kwota 1.727.057 zł, 

√ w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą 
Miejską Kraków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na 
realizację projektu kulturalnego pn. „OPERA RARA” – kwota 1.500.000 zł. 

 
II. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 215.000 zł w tym, 
√ w związku z informacją przekazaną przez koordynatora projektu „LIFE CYCLE” na 

konferencji partnerów projektu, dotyczącą ustalenia terminu przesłania kolejnej transzy 
zaliczki na marzec/kwiecień 2010 roku – po przygotowaniu, przedłożeniu 
i zaakceptowaniu przez Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów raportu 
cząstkowego: technicznego i finansowego – kwota 100.000 zł, 

√ w związku ze współfinansowaniem remontu konserwatorskiego elewacji budynku przy 
ul. Sławkowskiej 14 przez SKOZK w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 
zadania – kwota 115.000 zł. 

 
III. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 

145.400 zł oraz w ramach planu dochodów w kwocie 109.000 zł, w związku 
z koniecznością dostosowania zapisów klasyfikacji budżetowej do zapisów 
obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, zgodnie 
z informacją uzyskaną z departamentu Funduszy Europejskich dotyczącą dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie 
wizerunku i promocji małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze 
wydarzenia sportowe”. 

 



IV. Przeniesienia, w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 105.000 zł, w tym 
z zadań „Organizacja imprez kulturalnych. Współpraca i wymiana kulturalna” oraz 
„Ochrona zabytków Miasta Krakowa” na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury: 

√ Teatr Ludowy, z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku „Stolarni” – 
kwota 20.000 zł, 

√ Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, z przeznaczeniem na wymianę korpusu pieca c.o. 
i części podajnika, montaż i uruchomienie instalacji sterowania elektronicznego, 
w związku z awarią systemu centralnego ogrzewania – kwota 20.000 zł, 

√ Śródmiejski Ośrodek Kultury, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac naprawczych 
w tym między innymi naprawę instalacji elektrycznej zewnętrznej z wymianą tablicy 
rozdzielczej, naprawę instalacji wod.-kan. oraz naprawę centralnego ogrzewania – 
kwota 50.000 zł, 

√ Ośrodek Kultury Nowa Huta, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w klubie 
„Jędruś” – malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji oświetleniowej oraz częściowa 
wymiana stolarki okiennej – kwota 15.000 zł. 

 
V. Pozostałe zmiany. 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. 

 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 


