
ZARZĄDZENIE NR 779/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 16 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa i w układzie wykonawczym 
budżetu Miasta Krakowa na rok 2009. 
(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750 i 801 oraz zmian 
w planie wydatków w działach: 750 i 900 – zadania priorytetowe dzielnic). 
 

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. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 10 
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, 
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego 

zarządzenia, 
 w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 do Nr 6 

do niniejszego zarządzenia, 
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego 

zarządzenia, 
 w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego 

zarządzenia. 
§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu. 
§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent  Miasta Krakowa 
/  -   / 

 



 
 UZASADNIENIE 

 
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących 

i inwestycyjnych poprzez przeniesienie z rezerwy celowej – „zadania uznane przez dzielnice 
za priorytetowe” środków w wysokości – 170.700 zł oraz wprowadza się:  
1- zmianę zakresu rzeczowego bez zmiany klasyfikacji budżetowej oraz jednostki realizującej 

(Dzielnica: III), 
2- zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zakresu rzeczowego bez zmiany jednostki realizującej 

(Dzielnice: II i XVI). 
 Szczegółowy podział środków przedstawiony jest w załączniku do niniejszego 
uzasadnienia. 

Do podziału pozostaje jeszcze rezerwa celowa w wysokości 1.566.950 zł. 
W rozbiciu na poszczególne dzielnice rozdysponowanie środków z rezerwy przedstawia 

się następująco: 
w zł 

 
 

Rozdysponowane 
środki  Rezerwa 

Dzielnica I  43.000 

Dzielnica II 122.700 80.300 

Dzielnica III 7.000 37.000 

Dzielnica IV 13.400 37.300 

Dzielnica V  59.400 

Dzielnica VI  96.200 

Dzielnica VII  78.700 

Dzielnica VIII  105.500 

Dzielnica IX 10.000 36.500 

Dzielnica X  49.300 

Dzielnica XI  100.600 

Dzielnica XII 10.400 303.650 

Dzielnica XIII  166.900 

Dzielnica XIV  49.000 

Dzielnica XV 6.500 121.500 

Dzielnica XVI 100 84.100 

Dzielnica XVII 600 94.900 

Dzielnica XVIII  23.100 

Razem: 170.700 1.566.950 
 

 

 


