
 
ZARZĄDZENIE NR 521/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 17 marca 2009 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa 
autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budŜecie 
Miasta Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, 
zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz 
zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe 
dzielnic) – druk nr 1058. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę 

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budŜecie Miasta Krakowa 
na rok 2009 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie 
wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie 
wydatków w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic) – druk 
nr 1058, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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Załącznik 

do zarządzenia Nr 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 

 
 
AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
 
 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budŜecie Miasta 
Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu dochodów, przychodów i wydatków, zmian 

w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 851, 852, 853, 921 i 926 oraz zmian 

w planie wydatków w działach: 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic) - 
druk nr 1058. 
 

 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 budŜecie Miasta Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia planu 

dochodów, przychodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 

710, 750, 754, 801, 851, 853, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 

801, 854, 900 i 921 – zadania priorytetowe dzielnic).” 

II.  W treści uchwały: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zwiększa się dochody budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 3.781.200 zł, 

poprzez: 

− zwiększenie dochodów gminy o kwotę  3.781.200 zł, 

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budŜetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 12.390.694 zł, 

poprzez: 

− zwiększenie wydatków gminy o kwotę  2.243.194 zł, 

− zwiększenie wydatków powiatu o kwotę  10.147.500 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.” 

2. W § 3 kwotę 207.000 zł zastępuje się kwotą 8.609.494 zł. 



III.  Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 8 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 

druk Nr 1058, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 9 do projektu uchwały. 

 
UZASADNIENIE 

Niniejsza autopoprawka zawiera: 

I.  Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300.000 zł, w związku z rozliczeniem środków 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 
rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych. 

II.  Zwiększenie planu przychodów o kwotę 8.402.494 zł, poprzez wprowadzenie wolnych 
środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bankowym, wynikających 
z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ 
alkoholu – kwota 2.772.494 zł). 

III.  Zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 402.494 zł, z przeznaczeniem 
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Innych UzaleŜnień. 

IV.  Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 9.300.000 zł, 
w zadaniach: 

⇒ „ Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza”, 
z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii 
Ogólnej – kwota 4.800.000 zł, 

⇒ „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. śeromskiego”, z przeznaczeniem 
na modernizację i adaptację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii 
i Poradni, przenoszonych do budynku głównego szpitala – kwota 4.500.000 zł, 

V. Przeniesienia między działami w łącznej kwocie 2.577.000 zł, w ramach zadań: 

⇒ poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa, w tym na wsparcie rodzin 
w zakresie poradnictwa i terapii – kwota 207.000 zł, 

⇒  „Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2. os. Teatralne – budowa sali 
gimnastycznej” – kwota 1.130.000 zł, 

⇒ „Gimnazjum Nr 20, ul. Senatorska 35 – budowa boiska wielofunkcyjnego” – kwota 
1.000.000 zł, 

⇒ „Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, ul. Miechowity 6 – modernizacja sali 
gimnastycznej i boiska” – kwota 240.000 zł, 

w związku ze zmianą sposobu finansowania (Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych UzaleŜnień.). 

 
 

 


