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ZARZĄDZENIE Nr 3578/2014
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 09.12.2014 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 2014
(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 926 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900 i 926).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072)
zarządza 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 2014 (dot. zmian
planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków
w działach: 600, 801, 852, 854, 900 i 926).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Druk Nr

Projekt Prezydenta Miasta
UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2014.

(dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801, 852 i 926 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900 i 926)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.503.008 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym:
1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę
2/ zmniejsza się dochody majątkowe na kwotę

1.089.727 zł,
2.592.735 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 w kwocie 1.503.008 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2,
w tym:
1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę
2/ zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę

1.089.727 zł,
2.592.735 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2014 wprowadza się zmiany, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014, 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 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwały,
 w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr

/

/14 Rady Miasta Krakowa z dnia

2014 r.

Uchwała zawiera:
I. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.503.008 zł, w tym poprzez:
1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 1.089.727 zł,
w związku z:
 otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu (Polski Związek Pływacki), na szkolenie
młodzieży uzdolnionej sportowo i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie– kwota
30.600 zł,
 otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z podziału rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nauki dzieci– kwota 925.000 zł,
 wpływami za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przeznaczeniem ich na zakup
środków żywności w ZSZ nr 1, ZSOI nr 7, ZSS nr 14 – kwota 111.000 zł,
 przekazaniem przez PZU Życie S.A. środków na sfinansowanie zadania prewencyjnego,
z przeznaczeniem na montaż bezpiecznej i antypoślizgowej podłogi oraz zakup sprzętu
do terapii sensorycznej dla Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych
„Parkowa” w Krakowie – kwota 5.800 zł,
 wpływami z tytułu umów kompensacyjnych oraz sponsorskich i przeznaczeniem ich na
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przez ZIS – kwota 17.327 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.592.735 zł, na zadaniu
strategicznym pn.: „Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem
drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”, w związku ze zmniejszeniem
środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych (zawarta umowa
o dofinansowanie projektu unijnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zakłada inną wysokość środków
kwalifikowanych w roku bieżącym niż pierwotnie zakładano).
II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących, w kwocie
976.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usługami
przewozowymi.
III. Pozostałe zmiany.
Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Planowany wynik budżetu na rok 2014 – bez zmian.
Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2014 – bez zmian.

