ZARZĄDZENIE Nr 1408/2017
PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot.
zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków
w działach: 600, 801 i 900)
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały
Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot.
zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków
w działach: 600, 801 i 900).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz zwiększenia planu
wydatków w działach: 600, 801 i 900).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.219.554 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę
1.623.745 zł,
2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę
595.809 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 2.219.554 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę
1.623.745 zł,
2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę
595.809 zł.
§ 2. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:
 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr

/

/17 Rady Miasta Krakowa z dnia

2017 r.

Uchwała zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę
2.219.554 zł, w związku z:
 pismem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania dla Miasta Krakowa
środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni
w ciągu al. Pokoju na odc. Ronda Czyżyńskiego do Ronda Dywizjonu 308 wraz
z przystankami komunikacji zbiorowej – w obu kierunkach – kwota 1.543.900 zł,
 otrzymaniem środków pochodzących z funduszy europejskich w tym:
 na realizację programu unijnego „POWER - Działanie 4.3” – kwota 70.845 zł,
 na realizację programu unijnego pn. „RPOWM – Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie
zawodowe uczniów” w tym:
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno – usługowej” –
kwota 103.734 zł,
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej” – kwota 146.160 zł,
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno – elektronicznej” –
kwota 88.470 zł,
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej” – kwota 81.000 zł
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną
środowiska” – kwota 67.500 zł,
 „Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno – gastronomicznej” –
kwota 108.945 zł
 przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody” –
kwota 9.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – bez zmian.

