
 

ZARZĄDZENIE NR 283/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 06.02.2020 r. 
 

w sprawie przyjęcia zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych 

Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z późniejszymi zmianami oraz w sprawie 

upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania zmian 

w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020. 

  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 258 ust. 1 pkt 2 i ust. 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) i § 14 

pkt 5 uchwały Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2020, zarządza się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy 

Miejskiej Kraków na rok 2020 z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Przyjmuje się zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2020, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.1. Upoważnia się dyrektorów miejskich jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków bieżących odrębnie dla każdego źródła finansowania 

w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w ramach realizowanego zadania 

w zakresie przyznanego planu na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. 

2. Dyrektorzy placówek oświatowych:  

a) dokonują zmian o których mowa w pkt 1 do dnia 15-go każdego miesiąca,  

b) o dokonanych zmianach powiadamiają w ciągu 7 dni, w formie pisemnej Wydział 

Edukacji, który po zaakceptowaniu powiadomień, przekazuje je niezwłocznie 

do Wydziału Budżetu Miasta, nie później jednak niż do dnia 25-go każdego miesiąca. 

3. Dyrektorzy pozostałych miejskich jednostek budżetowych: 

a) dokonują zmian o których mowa w pkt 1 do dnia 15-go każdego miesiąca, 

b) o dokonanych zmianach powiadamiają w formie pisemnej, w ciągu 7 dni, Wydział Budżetu 

Miasta i wydział sprawujący nadzór. 



§ 4. Upoważnienia wymienione w § 3 pkt 1 nie dotyczą wydatków realizowanych 

ze środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek 

organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierownikom właściwych miejskich jednostek 

organizacyjnych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2020 r. 

 

 


