
Załącznik 

do zarządzenia Nr 822/2009 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 20 kwietnia 2009 r.  
 

 
AUTOPOPRAWKA 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
 
 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Krakowa na rok 2009 (dot. zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zmian w planie 
wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852, 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w 
działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic) - druk nr 1095. 
 
 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. zwiększenia w planie 
dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 
852, 853, 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 
921 i 926 – zadania priorytetowe dzielnic).” 

II. W treści uchwały: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.399.800 zł, 

poprzez: 
 zwiększenie dochodów gminy o kwotę  2.112.800 zł, 
 zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 287.000 zł, 
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2009 o kwotę 2.399.800 zł, 
poprzez: 
 zwiększenie wydatków gminy o kwotę  2.112.000 zł, 
 zwiększenie wydatków powiatu o kwotę  287.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.” 

III. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 7 do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 
druk Nr 1095, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 10 do projektu uchwały. 

 
 



UZASADNIENIE 
Niniejsza autopoprawka zawiera: 

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.164.800 zł, w związku z: 

 odzyskaniem środków z rozliczonego podatku VAT, pozyskanego w trakcie realizacji 
zadania inwestycyjnego „Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń”, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót konserwatorskich elewacji – kwota 
600.000 zł, 

 otrzymaną dotacją z Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne 
„Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie 
dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej” – kwota 400.000 zł, 

 przyznaniem środków na stypendia dla uczniów w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” – kwota 152.000 zł, 

 zwiększeniem środków unijnych na realizację Projektu „Europa Naturze” 
realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w ramach programu Sokrates 
Comenius – kwota 12.800 zł. 

II. Zmiany treści ekonomicznej wydatków, poprzez przeniesienie planu wydatków 
bieżących na wydatki inwestycyjne, w kwocie 20.000 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 IX, 
z przeznaczeniem na budowę i przebudowę oświetlenia na terenie Dzielnicy – kwota 
20.000 zł. 

III. Przeniesienia między działami w łącznej kwocie 21.000 zł, w związku z realizacją 
zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. 

IV. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego - zadanie „Rewaloryzacja i adaptacja budynku 
przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej” otrzymuje nazwę 
„Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb 
Muzeum Armii Krajowej”. 

V. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach 2010 
- 2011, w związku z: 

1) z dostosowaniem harmonogramu realizacji projektu ”Poprawa bezpieczeństwa 
ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS 
im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” do ostatecznych wymagań 
określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz z uwagi 
na konieczność zabezpieczenia wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych, 
niezbędnych do realizacji projektu do 2011 r. 



2) oszczędnością na realizacji zadania „Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, 
w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego”,  

3) złożeniem wniosku wraz z pełną dokumentacją na realizację zadania „Rewaloryzacja 
Parku Jordana”. Zadanie to przeszło wstępną kwalifikację do Działania 3.2A 
Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolskiego 
Programu Operacyjnego. 


