
Druk Nr
Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2009
(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 754, 853, 900 i 921).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.
W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 wprowadza się zmiany, zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały Nr           /          /09 Rady Miasta Krakowa z dnia                  2009 r.

Uchwała zawiera:
I. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków:

1) bieżących na wydatki inwestycyjne, w łącznej kwocie 118.000 zł, w tym z zadań:
 w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w 

zakresie remontów dróg i chodników, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dzielnicy VII,
z przeznaczeniem na przebudowę ul. Leśmiana – kwota 104.500 zł,

 „Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne”, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 
Komendy Miejskiej Policji, w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta 

Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” – kwota 13.500 zł,
2) inwestycyjnych na wydatki bieżące, w kwocie 5.895.200 zł, z zadania „Przebudowa 

ul. Zakopiańskiej”, na zadanie „Utrzymanie, remonty dróg, chodników i obiektów 
inżynierskich”, z przeznaczeniem na kontynuację remontu ulicy Zakopiańskiej na odcinku od 

Węzła Opatkowickiego do granicy Miasta.

II. Przeniesienie w ramach planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 750.000 zł, poprzez:
zmniejszenie w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w Krakowie –

Podprojekt 2. – Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem 
sterowania ruchem i nadzoru” (w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym 

przetargu), oraz zwiększenie w zadaniu „Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego”, w celu 
poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Bulwarach Wiślanych.

III. Przeniesienia, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 275.720 zł, w tym 

z zadania „Prowadzenie instytucji kultury” na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury, 
z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalnych, w ramach zadań powierzonych dzielnicom.

IV. Przeniesienia między działami, w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 

4.025.000 zł, w tym:
 z zadania „Bieżąca eksploatacja zasobów miasta i budynków prywatnych pozostających 

w zarządzie ZBK”, na wydatki związane oczyszczaniem Miasta oraz utrzymanie i konserwację 
zieleni, w związku z przejęciem w zarząd przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

od Zarządu Budynków Komunalnych terenów zielonych i utwardzonych – kwota 4.000.000 zł,
 z zadania „Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych”, 

z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w teatrze STU – kwota 25.000 zł.

V. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie „Przebudowa i adaptacja budynku przy 
ul. Wita Stwosza 12 na potrzeby Muzeum Armii Krajowej” otrzymuje nazwę „Rewaloryzacja 



i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej”. W miesiącu 
kwietniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków 

unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z 
powyższym niezbędna jest zmiana nazwy zadania celem dostosowania jej do nazwy zgodnej za 

składanym wnioskiem.

VI. 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 3 do niniejszej uchwały.


