
ZARZĄDZENIE Nr 2993/2017
PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 07.11.2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2017 rok oraz  
w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na 
rok 2017 (dot. działów: 600, 700, 750, 801, 900, 921 i 926)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 
1529 i 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2017 rok, 
zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia: 

§ 2. W zarządzeniu Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2017 roku 
w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy 
Miejskiej Kraków na rok 2017 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie upoważnienia 
dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych 
jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017, z późniejszymi zmianami, 
wprowadza się następujące zmiany:

 w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do 
niniejszego zarządzenia,

 w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami od Nr 9 do Nr 49 do 
niniejszego zarządzenia,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierownikom właściwych miejskich jednostek 
organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


